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 תותיפ ,ןונכתב םינש הזמ החמתמ ₪160 תרבח
 .ההובג המרב סא תוחול רוצייו
 םיחונ םיריחמב לארשיב סויה תעצומ הלוכ הרדיסה
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 ךרועה רבד ₪|

 שיש בוט :םורח ךרעמ
 קריע תונפקות חכונ הצרפש המחלמב

 םייזיפה תווחוכה יסחי יסרפה ץרפמב

 ,לבא .םיווש טעמכ ,הרואכל םה חטשב

 ןורתיה תא יכ ,םידומו םיכירעמ לכה

 תוצרא תושארב תירבה תונב לש לודגה

 היגולונכטה תוכזל ףוקזל שי תירבה

 הנושארו שארבו ב"הרא לש ההובגה

 הלא .תומדקתמה בושחימה תוכרעמ

 תא תונווכמו ,תוחתנמ ,תוולמ ,תוננכתמה

 יליט יבשחממ לחה .תונושה תולועפה

 דעו ץראה ימש לע םיניגמה טוירטפה

 ,םיאלמה תא םילהנמה הלאל

 תועונת ,תרושקתה ,הלבותה ,הקיטסיגולה

 .דועו דועו םיסוטמה

 יהוז םעפה יכ ,םינייצמ םיחמומה לכ

 םא .ישיאה בשחמה לש ןוחצנהו המחלמה

 לע קר תוססובמ תוכרעמה ויה רבעב

 ירה ,תווצאב םינותנ ודביעש קנע יבשחמ

 םמצעב םירגוסו תכרעמה תא םיניזמ התע

 לש תוכרעמ ,עדימה יחותינמ לודג קלח

 לכב םירזופמה םירשוקמ םיישיא םיבשחמ

 תרושקתב םירשוקמ ,םינקתמהו תוליחה

 .תימלועו תימוקמ

 אוה יכ ישיאה בשחמה חיכוה לארשיב םג

 השימגה הבושתה תא  םויה  קפסמ
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 1991 ראורבפ

 1991 ץרפמה תמחלמ

 םיישיאה םיבעחמה ןוחצנ
 ךרטצנ אלש יאוולה -

 לש םיבצמל רתויב הליעיהו הריהמה

 ,בשחוממה סוריתה ךרעמ ,לשמל .םוריח

 ,ןגד- תמרו ופי ביבא לת תויריעב סקוהש

 םיבשחמ לש תותשר לע תידעלב ססובמ

 תוימוקמ תויושר לש רכינ רפסמו .םיישיא

 לת תויריעל ונפ הפיח רוזיאבו , ןד שוגב

 ךרעמ תא ןהמ לבקל ידכ ןג תמרו ביבא

 בשחוממ לופיטו םושירל הנכות/הרמוחה

 שאר ,יונ בוקעי .םיקריעה םיליטה יקזנב

 רפסמ ופי ביבא לת תיריעב בושחימה ףגא

 התיה ביבא לת תיריע יכ 71]328-ל

 לש םלש בשחוממ ךרעמ חתפל הנושאר

 .םיעגפנב לופיטל

 לתב םינושארה םיליטה תליפנ םע דימ

 . דחוימ הטמ בושחימה ףגאב סקוה ביבא

 סיסב לעו -- בושמ תרבח תרזעב לחה הז

 ךרעמ בותכל -- ק'יגמ םימושיה ללוחמ

 לכב לופיטל תוחודו תונכות לש םלש

 סוי ךות .םיעגפנב לופיטהו העיגפה יאשונ

 יסיפ יבשחמ 10 לש (לבונ) תשר המקוה

 לכ  תדלקהב לפטמ ךרעמה רשאכ

 בצמ לע תוחודו םיחותינ ללוכ ,םינותנה

 בצמ ,םהלש יוניפה תומוקמ ,םיעגפנה

 ,שוכר סמ םע םיקזנה סואית ,םינבמה

 .דועו דועו ,םיצופיש ינלבק בקעמ

 דלפ לארשי :ל"ומ
 לשא רימת :ךרוע
 ולש השמ :תושדח ךרוע
 מ"עב ל"ומ דלפ הילד :הקפה
 ןייטשניוו סיריא :סופדל האיבמ
 תבלד הנליא :הקיפרג
 רומדת באוי :םוסרפ 'חמ
 רימש תידוהי :תועדומ
 ץכ הלארא :הריכזמ
 מ"עב רורד סופד :הספדהו תוחול
 ןורהא :הכירכ

 לש עדימה ירגאממ בלוש הז ךרעמל

 יפל העיגפה ירוזיא לש יופימ היריעה

 .תינורלע ((115) | תיפרגואיג | הנכות

 תימוקמ תרושקתב תדבוע הלוכ תכרעמה

 תוירושיק ךות םישיא םיבשחמ לש

 היריעה לש לזכרמה בשחמב תורזעהו

 תכרעמל םירשוקמ ןכ .עדימ תבלצהל

 יעגפנ םיררוגתמ סהב ןולמה יתב םיסקפב

 הדובעב םקוה המוד ךרעמ .םיליטה

 תורזעה ךות ןג תמר תיריעב תימצע

 .תוכרעמ דעלאו בושמ תורבחב

 הפיה תוכרעהה תא םיאור ונא ,לכה ךסב

 ןתמל םיבשחמה ףנע תורבח לש הריהמהו

 םלומו .שרדנכ חותיפה ךשמהו תוריש

 יפגא לש הבוטה תוליעפה תא םתיאו

 םישמתשמה לצא םיבשחמהו עדימה

 לוהינה ךשמהל -- תורבחו םינוגריאב

 -- תורבחבו םילעפמב רידסה רוציהו

 םרוגכ ישיאה בושחימה לע םיכמתסמה

 ,הצקה שמתשמ לש ותושרל יזכרמ

 רוציה ,תוטלחה תלבק , לוהינה יכילהתב

 . קווישהו

 הקידצמ בושחימב העקשה יכ חכוה בוש

 .םורח תעבכ םיליגר םימיב המצע תא

 שיש ישיא בושחימבו תוירוזיבב העקשהו

 "תינזבזב" איה יכ םימעפל םירמוא

 "רשאכ סוריח תותעב אקווד המצע החיכומ

 ,זזכרמה בשחמל תושיגנ שי דימת אל

 בשחמה לש רשוכה בושו בוש חכומ רשאכו

 לע תונעל ונימי לש המצועה בר ישיאה

 ₪ .םיבכרומו םיבר םיכרצ

 םינינעה ןכות

 4 ךרד ןחבמ
 641 גניטקרמלטו תוריכמ תנכות

 םיבועחמ להנמ
 ישיא בשחמ !היהי לודג ןטקה הז
 סילודג הלעפה ירתא ךישחמ

 12 323:ריקחת-החמבא
 !בוש סיכמ סיסוריווה

 ךרד ןחבמ
 ןוכנ ביתכב הנכות - לכימ

 35  םיבשעחמ תונדיתע
 דיתעה ןפוצ המ - חלודבה רודכ
 והנכותל

 הכלהנכ רויג
 השדח תירבע הרודהמב - 2

10 

+2 

44 

 ליר ב



 ב |

 ךרד ןחבמ

1 
 תוריכנמ תנבוח

 גניטקרמלמו

 יםניאה בשחמכ
 וירי

 .הוויפשמ וש
 יויו וש
 הוו
 ה ולוומ
 וסמו ו

 ןיטמ ןרפלוק
 קיסמ ןריולט

 היל ימיו
 ן יראו
 וו

 םישרו) | א

 וע 9

 -רומש ?3-שדה טיטרכ ?4-לטב 75-שופיח 6

2 

 גניטקרמלט
 :רוצקת
 קוויש תוכרעמ לוהינל תירוקמו השדח הנכות
 -רממ תוריכמ דרשמ לוהינו (גניטקרמלט) ינופלט
 בוליש יייע ,תרושקתה יגוס לכב תכמות .בשח
 ,שופיח ,תוחוקל יסיטרכ לע ססובמה םינותנ דסמ
 תומישמ עוציבו ,דעי תוצובק לש קויתו ,ןוימ
 תומייתסמו ,רישי רווידו תוחייודב תוליחתמה
 .ינופלט עונכש עסמבו תוילימיסקפ חולשמב
 -ושקתה יגוס לכב הבוט הכימת :בויחל תודוקנ
 השיג יגוויס ,דוביעל לקו ,קצומ םינותנ דסמ ,תר
 -יתמ ,םינושה לועפתה יגרדל םימיאתמ םימדקתמ
 .תרושקת תשרב הכ

 ךא ,האנ הלעפהה קשממ :הלילשל תודוקנ
 .םימוחת רפסמב יתודידי יתלב

 תועצמאב תוריכמ עוציבו לוהינל תכרעמ
 תפשחנו לארשיב החתופ תמדקתמ תרושקת
 השדחה תכרעמה .328וז -ב הנושארה םעפב
 להנמל עייסל "תעדוי" איהו 641 הנוכמה

 -יכמ ישנאב הכימת ךרעמ םיקהל תוריכמה
 לש םלש ךרעמב ךומתל ירקיעה הדועי .תור

 תא םיעצבמה ,תוריכמ ישנאו תוינפלט
 .ותייחנהו בשחמה תנווכהב הריכמה

 יגוס לכל עייסל ידכ הייונב תכרעמה

 דעו 'י'דחא שיא לש קסע''מ לחה .םיקסעה
 ישנאו תוינפלט קיסעמה תוריכמ זכרמל

 םיבשחמ לש תשרב םירזענה ,םיבר תוריכמ
 קווישה להנמל עייסת ףא איה .םיישיא
 סחי לש בושמ לבקת ,תוריכמה רחא בקעמב
 .המודכו םיעצומה םירצומל רוביצה

 וא תדדוב הדיחיכ תלעופ תכרעמה

 ,תיזכרמ הילימיסקפ תדיחי תללוכו ,תשרב

 לש הלבק וא חולשמל םדומו יטמוטוא ןגייח

 ,תבלושמ תכרעמל ליבקמב ינורטקלא ראוד
 תא - ליבקמבו םינפלטה תא תשמשמה

 -מסמ התועצמאב קיפהל ןתינ .תשרה להנמ
 חולשל ,בשחוממ תוריכמ דרשמ להנל ,םיכ

 יוצרה ןעמל ינורטקלא ראודו םיסקפ ,םיצבק
 תמישר יפ--לע םיספדומ םיכמסמ ץיפהל וא

 תומישר קיפהל םג תעדוי תכרעמה .תובותכ
 תוצובק רוחבל רשפא .רישי רווידל תוקבדמ

 םיכתח יפ--לע ןופלט ירפסמ וא תובותכ לש

 .םינותנה דסמ תוסטרכב םיעצובמה
 דובעל ולחה רבכ תוילארשי תורבח רפסמ

 סקינורטסיא תרבח ,המגודל .וזכ תכרעמב
 תוינופלט תוריכמל החלצהב הב תשמתשמ

 תכרעמכ םג תלעופ איה .םישדח םיביכר לש
 ,לודג יגנלונכט ןוחריב םייונמו הצפה לוהינל
 -עמה תלעפהב תוניינעתמ תופסונ תורבחו
 קווישו םייונמ תודיכמ לש גניטקרמלטל תכר

 םוגרת התע םיניכמ םיבשחמ תילגרמב .רישי
 דגצהל הנכהכ ,תויפוריא תופשל תכרעמה לש

 .רבונהב 1991 "'טיבס''ב הנושארה הת

 1991 ראורבפ
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 .שוטניקמ םע להנ ,םיהבג דחפ ךל ןיא םא
 ללגב אל תוגספ ריוא סושנל םיבהוא םיינרדומ םילהנמ

 דמעמבש הרקויה
 לבקל סהל רשפאמ הלעמלמ טבמ קרש סיניבמ הלא סילהנמ

 םייקסע סיגשהל סכרדב ,קושה בצמו קסעה לע תללוכ הנומת

 .ןפודיאצוי
 התא סלועה לכב הלאכ סילהנמ לש הדובעה תונחלוש לע ,ןכל

 .שוטניקמ יבשחמ אצומ
 קסעתהל סיבהוא סניא םה .יעצמא קר אוה בשחמה סרובע

 ןכל .ךכל ןמז םהל ןיאו - םישקמו תודוקפ ,הלעפה תוארוה םע

 .שוטניקמה ינפל בשחמב ועגנ אל םהמ םיבר
 .סתדובעב סהל ץוחנ וניא בשחמ יכ ונימאה ףא ילוא
 סה .ולצינ אלש תלוכי ןיידע םהב שיש סתוא ענכיש שוטניקמה

 .ומצע בשחמב קסעתהל ילבמ בשחמ סע להנל רשפאש וליג

 ,תיתטיש תוטלחה תלבקל ,תונויער דוביעל םימדקתמה סילכה

 וסנכנו הלעפהל םיטושפ סואתפ וכפה - הרקבלו בוצקתל ,ןונכתל
 םהיקסעב תויתריציהו המזויה ,םוכחתה תמר .ימוי סוי שומישל
 .ףסונ בלש הספיט

 לש ןיינע אוה שוטניקמה - םילודג םיקסע ,םינטק םיקסע
 .רתויב בוטה תא ךישנאמו ךממ איצוהל תשקיע הריתח לש .יפוא

 .רתויב הבוטה הרוצב םינוכנה םירבדה תא תושעל
 הבוט הדובע היפל ,םלוע תפקשה לש ןיינע םג אוה שוטניקמה

 .תומישרמ תויקסע תואצותל הליבומ תיעוצקמו
 .ךליבשב אוה שוטניקמ - ךתפקשה יהוז םא

 .ה קס, ותש קוס 10, 80 1 ג0מ105ה ב16 חסקו516ז0] 111063185 0/ 4 קש 0-0 חוק[

 היגולונכט תכפוה אקט קר = היגולונכט
 הלקו המישי בושחימ תמצועל תמדקתמ
 ששמתשהל סיבהוא םישנא .שומישל
 שמתשהל םיברמ ןכלו ,4קְוט יבשתמב
 .םהב

 לש שוטניקמ יבשחמ סע קר - תויבקיע
 ןיב תמלשומ תויבקע תרמשנ 6
 תועדוי תונכותה .סינושה םימושיה
 לוכי שמתשמהו ןמצע ןיבל גיב יירבדליי
 םיאתהל מ'יע תונכות לש יילזפיי ביכרהל
 .ויכרצל בשחמה תא

 לכות קש יבשחמ סע קר - תוחתפתה
 .םימי ךרואל ךתעקשה לע רומשל
 לודיג םירשפאמ הנכותהו הרמוחה

 תועקשהב ךרוצ אלל החונ תוחתפתהו
 .תא רומשת הלעפהה תכרעמ .תופסונ
 ךרואל ןכדועמו ינרדומ ךלש שוטניקמה
 .םינשה

 תרושקת תקפסמ אקקש קר - תוושקת
 לכות .שוטניקמה ימגד לכב תינבומ
 תידיימ הרוצב תימוקמ תשרל רשקתהל
 וא םיסיטרכב העקשהב ךרוצ אלל
 טיבשתמ סע תוירושיק .םירחא םיביכר
 הלק (סירחאו לטיגיד ,18.א/) םיפסונ
 .הלעפהלו שומימל

 /\קסוטלש שוטניקמה יבשתמ < הפש
 .תירבע - ךלש הפשב סירבדמו םידבוע

 ו

 .לכה תויהל חכה



 הדובע רשפאל החתופ 64ז תנכות
 תוריכמ תכרעמב תבלושמו תיביטקארטניא
 -"רעמ תת שמח תללוכ הנכותה .תבשחוממ
 עדימ לוהינ ,בקעמ ,תוספדה ,תרושקת :תוכ
 אוה 64ז םע הדובעל סיסבה .הקוזחתו
 לע םיטרפה לכ תא ליכמה ,עדימה רגאמ

 רשק ישנא ,םיילאיצנטופ תוחוקל ,תוחוקל
 .ךלש דעייה להקכ םירדגומה םייונמ וא
 םושירל םידחוימ תודש םירדגומ הז רגאמב
 "יעסו ,ןיינעו קוסיע ימוחת ,םיישיא םיטרפ
 .שמתשמה י"ע םירדגומה םידחוימ םיפ
 תכרעמ תועצמאב להונמ םינותנה רגאמ
 שופיח תרשפאמה ,םינותנ סיסב לוהינל
 בוליש וא םירדגומ םיפיעס יפ--לע םיסיטרכ
 לכ תא אוצמל ידכ ,םינוירטירק המכ לש

 .שופיחה תרזגל םימאותה םיסיטרכה

 ראוני 1

 יעינר יטיחח יטיש נט

5 41 3 2 1 
12 1 ₪ 9 8 
9 8 7 16 155 
6 5 24 23 2 

11 38 9 
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 . תנש

8 
 ישיחח

₪- 
 יעיבר

8 
 יעילש

 םימאותה םיסיטרכ רפסמ ואצמנש רחאל

 הנכותה תרשפאמ ,תשקובמה הרדגהה תא
 בתכמ תמאתה ומכ תולועפ םהילע עצבל

 בתכמל תוקבדמ תדמצה ,תבותכ לכל ישיא

 םואת ,ינופלט גויח ,רישי רווידל ,יטרדנטס
 בתכמ תספדה ,הילימיסקפ חולשמ ,תושיגפ
 .תצמותמ ח"וד וא דבלב תוקבדמ ,ישיא

 התכימתב אוה 641 לש יזכרמה הדוחיי

 י"'ע .ינופלט קוויש - גניטקרמלט תכרעמב

 -עמל ליעפמה רבוע תאזכ היצפואב הריחב
 םיגצומ גצמה לעשכ ,ןופלטב תוריכמה תכר
 ךלהמב ליעפמה תא םיחנמה תונולח השולש

 .הריכמה
 ,"טירסת ךסמ" זכרמב גצומ ,הליחת

 ,(בשחמה גייחמ וילא) ןעמנה םש תא הארמה
 תא חותפל ןפלטמה לע וב החישה עטק תאו
 בתכנש ישפח ללמ גצומ הז ןולחב .החישה

 יפכ ,סיטרכה ךותמ םינותנ ,החנמה יי''ע

 "רכה ךותמ תודש וא ,החנמה י''ע ורחבנש
 תחיתפב ,ןכדעל םיצור ונא םתוא ,סיט
 ףאש להק תעד רקס ךלהמב וא החישה

 .64ז תועצמאב עצבל לכונ ותוא
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 ךרד ןחבמ

 ידכ החתופ 641 תנכות

 הדובע רשפאל

 תבלושמו תיביטקארטניא
 תוריכמ תכורעמב

 תללוכ הנכותה .תבשחוממ

 :תוכרעמ תת שמח

 ,בקעמ ,תוספדה ,תרושקת
 .הקוזחתו עדימ לוהינ

7 
₪ 14 
8 21 
20 8 

 --םדוק שדוח

 ןושאר ינש

 םיאשונ תרדיס בשחמה גיצמ ןימי דצב
 לכונ םהילא ,םהב ןיינעתהל יושע חוקלהש

 תרדס לכ תא ,תורישי רובעל ילבמ סנכהל

 -ושתה תא - לאמשמו .תיתרגשה תולאשה
 ןאכ בלשל לכונ .בישהל יושע עוהש תוב
 ,"... ףיעסל גלד" ומכ תולועפו תובושת

 ,(היסיטרכב עיפומה רפסמל) "סקפ חלש"
 ןמויל תיטמוטוא ונתוא ריבעמה "ןמוי"
 .המודכו ,תושיגפה

 הילימיסקפב הכימת
 תכרעמ לש בוליש םג תרשפאמ 641 תנכות

 "בקו םיבתכמ רודישל ,הילימיסקפ סיטרכ

 תלבוקמה ,'3 הצובקמ) סקפ ירישכמל םיצ

 ,ישיאה בשחמהמ תורישי ,תאז (לארשיב
 םיעיפומה סקפה ירפסמ גויח תועצמאבו

 .תוחוקלה תסטרכב

 -ימיסקפ יסיטרכ רפסמב תכמות הנכותה

 לעב יאמצע סקפ -לטניא סיטרכמ לחה ,היל

 סיטרכ וא ,51,200 ריחמב ,ליבקמ--דבעמ

 ללוכ וניאש ,לטניא לש שדח סקפ

 וספא תספדמ המדמ ךא ,ליבקמ -דבעמ
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 5499-כ וריחמש - תירבעב םיטנופ ללוכ

 ,םוקאדא לש שדחה סקפה סיטרכב הלכו
 הכימת אוה ףא ליכמה ,5250-כ וריחמש

 .תירבע
 תכרעמה ,ינורטקלא תוריכמ לוהינמ דבל

 אצמנה סקפ סיטרכ לועפת להנל תרשפאמ

 רשוקמה בשחמ לכמ תאז - םייוסמ בשחמב
 .תשרב וילא

 ,בשחמהמ תורישי עצבתמ סקפב רודישה
 סיטרכ תא 68ז ןעוט חולשמה ינפלשכ

 ךמסמה תא ךורעל ידכ ךרועל סנכנ ,ןעמנה
 -שיאה םיטרפה ראשו ןעמנה םש םע וגזמלו

 םיטרפו ךיראתה סקפל דמצומ הז בלשב .םיי

 רודישה תעשו ךמסמה אשונ ומכ םיהזמ
 יטמוטוא ןפואב תבלשמ הנכותה .תדעוימה
 .הרבחה םש ,ןעמנה לש סקפה רפסמ תא

 םוקח ןוויכ ךיואח
 ושי גינה הפיגפה | השיגפה

 תעש ןחנ
 הפי גינה

 שמ דת פצ עמ|11-81-9| 8

 -שמל הרבעהה .ןעמנה לש וראותו הקלחמה

 ןתינ ךכ .תויופיחד גורד יפ""ע תעצבתמ חול

 ,םיפוחד יתלב םיסקפ לש חולשמ רומשל

 םילוז ןופלטה יפירעת םהב ,הלילה תועשל

 םיתש יפו תוינוריע ןיב תוחישב שש יפ
 תרבעה ,ןכ-ומכ .תימואל ןיב תרושקתב
 -ירסה בצק י"ע תטאומ הניא סקפב ךמסמה
 רצק תרושקתה ןמז ןכ-לעו ,ינכמה הק
 לצונמ יונפה ןמזה .ליגר סקפ לש הזמ הברהב

 םיסקפ לבקלו הקופתה תא רפשל ידכ התע
 .םיסנכנ

 ךמסמ חסונ ןעמל תרשפאמ ףא הנכותה
 לש תנוכתמב ,םינעמנ תצובקל עובק סקפ

 רתוי הלוז וזכ תרושקת תרוצ .רישי רוויד
 החישב סקפה תולע ןכש ,םיבתכמ חולשממ

 ספדומ בתכמ תולעמ 80%-ב הלוז תינוריע
 םג ךוסחל ןתינ הנכותה תועצמאבו ,לייזבמו

 .הקבדהו הזירא ,לופיקב םיידי תדובע

 687 םע הדובע
 תרבעה ךילהתו ,תנייוצמ התיה הנקתהה
 אלל להנתה םינוטילקתה השישמ םיצבקה

 1991 ראורבפ
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 תורדגה תבייחמ הדובעה תלחתה .הלקת לכ
 תביבסל הנכותה תמאתהו ,םישמתשמה
 רידגהל תשרה להנמ לוכי הז בצמב .הדובעה
 םינושה םישמתשמה לש השיג תואשרה
 להנמ לכוי ,ךכ .תודוקפ לש םינוש םיגוסל
 דועב "תוריכמ יטירסח" תונשל תוריכמ
 טירסתה רחא בוקעל קר ולכוי םינפלטה
 ךא ,םהל םישורדה תודשה תא ווממ רוחבלו
 .םתונשל אל

 עיגמ התא 64 לש החיתפה ךסמ רחאל
 לכ .םינותנה דסמב ןושארה סיטרכל רשי
 וב ירקיע ןולח - תונולח ינש ליכמ סיטרכ
 ירפסמ ,ןעמנה לש םיטרפה לכ םימושר
 -עהו דיקפת ,הקלחמ ,תבותכ ,סקפ ,ןופלט
 -סונ תורעה בלשל לכות ינמיה הדשב .תור

 ,קייודמב רידגהל ידכ ,תונוש תוירוגטקו ,תופ
 םינתינה תוירוגטק לש םידוק תועצמאב
 .סיטרכה לש םינושה םיגוויסה תא ,דרפנב
 תודוקפ תועצמאב ,הלק סיטרכה תכירע
 הזוזת ,הקיחמ ומכ תוליגר םישקמו םיציח
 תוקיחמ .הטמלו הלעמל ,הלאמש ,הנימי
 תויתוא ץוביש,םימלש תודש וא תויתוא
 ישקמ תועצמאב .המודכו ,םיטפשמ תכירעו
 תונולחה ןיב ץופקל ןתינ ד89--ו הסחוס, םח0
 .ךסמה שאר וא תיתחתלו

 -בתמ סיטרכב ובלושש םינותנה תרימש
 וא ,62 ומכ היצקנופה ישקמ תועצמאב תעצ
 סיסב -לע ףסונ סיטרכ תביתכ רשפאמה 3
 םינעמנ המכ שיו הרקמב) םדוקה סיטרכה
 .(הרבח התואב

 לכות ,םיסיטרכה רגאמ תרימש רחאל

 הלועפ לכ .תכרעמה םע דובעלו ליחתהל

 -יחה .םינותנה דסמב שופיחו ןוימב הליחתמ
 וב שופיח סיטרכ תביתכ י''ע עצבתמ שופ
 המגודל - רחבתש שופיחה ינותנ תא בלשת

 תרושב רכזומה טירפ ,הרבח ,החפשמ םש -
 61 .םיגוויסה ךסמב רכזומה דוק וא הרעהה
 לע םינועה םיסיטרכה לכ תא תרתאמ

 םהיניב ףדפדל לכותו ,תרכזהש םינוירטירקה
 -לבטב םגיצהל וא ,אלמ סיטרכ תנוכתמב

 העיצמ 641 .תחא לכ תורוש רשע תונב ,תוא
 יפ-לע ,םיסיטרכה לכ לש ריהמ שופיח םג

 ,החפשמ םש ומכ שארמ םירדגומ םינייפאמ
 .סיטרכב םירדגומה םימוחתהו הרבח םש

 -וקפ יי'ע עצבתי הלבטב תומושרה ןוימ
 ומכ םיעובק ןוימ יללכ תוליכמה ןוימ תוד

 םשו החפשמ/הרבח ,יטרפ םשו החפשמ םש
 .דוקימ וא החפשמ םש/הקלחמ/הרבח ,יטרפ

 1,000 דע בשחמה ןורכזב תנייממ תכרעמה
 רפסמל לעמ .דחא ךתחב ואצמנש םיסיטרכ

! 
 1991 ראורבפ

 ךרד ןחבמ

 ,קסידל תומשהמ קלח דירוהל תבייח איה הז
 רתוי לש ןוימ תומכב .רתוי תיטיא התדובעו
 ןכש ,בוש תוריהמה הלוע ,תומש 1,500-מ
 קסידב םידחוימ ןוימ יצבק רבכ םימקומ זא
 .חישקה

 קלח לש ןומיס עצבל ןתינ ןוימה רחאל

 לוטיב עצבל וא ,תומשה לכ לש ,תומשהמ

 ידכ תאז לכ - םירחבנה ' :ומשה לש ןומיס

 לע תויטמוטוא תולועפ ןכמ רחאל עצבל

 לטבתמ תולועפה עוציב רחאל .תומישרה

 ,"רבעב ןמוס" לש ןומיס ןתינ טירפלו ןומיסה
 רזוח לופיטל תונוש תוצובק ןייצל ןתינ ךכ

 : .בקעמו

 תויוד קיפהל ןתינ ןוימה תולועפ רחאל

 תומש םיגצומ וב ,תורבח ח"וד ומכ ,םינוש
 ,םתדובע תומוקמ יפ"ע םיאצמנה םישנאה

 קיפהל לכונ ,וניתומישרבש תונושה תורבחב

 ףאו ,םיבתכמ וא תוקבדמ תנוכתמב תובותכ

 8 " גוזימ תנוכתמב ,םיבתכמב ןצבשל
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 תרושקתב הדובע
 תיתודידי איה 6גז לש תרושקתה תכרעמ
 תויצפוא תניחבמ הקזחו לועפתל הלק ,דואמ
 םדומה ךרד גויח .הב םייונישהו תופסותה
 םדומה .=חזפז -ו ,ק 41ו תשקה י''ע עצבתמ
 וא ,סיטרכב ןושארה ןופלטה רפסמ תא גייחי
 םג לכות .ןמסה י"ע ןייוצמה רפסמה תא

 וא ,ינורטקלא ראוד ,סקפב רודיש רוחבל

 לכ - המצע תרושקתה תשרב ימינפ ראוד
 גויחה רחאל .םיציחה ישקמ תועצמאב תאז
 ןופלטה ילוצלצ .הדובעב ךישמהל רשפא
 .הרורב הרוצב בשחמב לוקמרה ךרד םיעמשנ

 ךא ,₪8ש68 םאות םדומב תכמות הנכותה
 יצבק תועצמאב ,רחא םדומ םג ליעפהל ןתינ
 הלועפ עצבל ןתינ ,ויכרצל םידחוימה הווצא

 ףרצל ףאו ,סקפה סיטרכ תמאתהל המוד

 תא ליכמה עובק החיתפ ףד חולשמ לכל

 .הרבחה תבותכו סקפה רפסמ

 תודלי תולחמ
 הסריגה ,הנכותה לש הברה התמצוע תורמל

 תולחמ רפסממ הלבס ןיידע ונדבע המיע
 ךסמה תא ונבהא אל - תישאר .תודלי
 תורשפאה ונל תנתינש ילבמ ,שארמ רדגומה

 בור תא ליכמ ינקתה סיטרכה םנמא .ותונשל

 אל ךא ,הזכ סיטרכב לולכל שיש םיטירפה

 - םיתיעלו ,הזכ סיטרכל קוקז שמתשמ לכ

 רדסב םינותנה תא סינכהל שמתשמה ףידעי
 - ןופלטו החפשמ םש ,םש - המגודל ,רחא

 הנכותה .ןופלטב הדובע אוה ושקובמ לכ םא
 םלוא ,בוט לאיצנטופ תלעבו הקזח המצע
 הנועט איה - םיילארשיה םירצומה בור ומכ
 םיטירפ .הלעפהה קשממב רקיעב רופיש
 - ליחתמה ליעפמה תא םישמשמה םיבר
 (הנורחא הלועפ לטב) שחשס .ןיידע םירסח

 יושע התאש הלועפ לכב יכ םא ,עיפומ וניא

 ."'אל" דיגהל היצפוא ךל שי ,הילע רעטצהל

 םיסיטרכ לש הריהמ הדרוהב היעב םג תמייק
 הנשמה יכסמבו ,ישארה ךסמב - המישרהמ
 יתלב םיסיטרכמ רטפהל ךרד לכ ונאצמ אל
 הדש םתקיחמו םתאלעהל טרפ - םייוצר

 םג - גויח תקספה - תפסונ היעב .הדש רחא
 4|| א ומכ ריהמ גטסח-ב ונלקתנ אל
 ₪10 תא וניסינ) .תונכותה בורב לבוקמה
 אל אוה םג ךא 64ז לש הגיסנה ביתנ אוהש

 תומישר ןוימ לש הדובעה תטיש םג .(רזע
 ליתתמ התאש םעפ לכב ,םיסיטרכ ךרד
 יוצר - בצמ לכל המיאתמ אל - דובעל

 אלו ,המישר לע הדובע לש היצפוא רשפאל
 אלש עודמ - תורוש רשעל קר תלבגומה וזכ

 ןתינ ךכ :המישרה תגצהל ךסמה לכ חתפי

 -יטרכ קוחמל ,בר םיסיטרכ רפסמ םע דובעל
 תא תוריהמב רוחבלו ,םהל קוקז ךניאש םיס
 .ךסמה לע האור התאש הלא

, 

 .האיגשה תועדוהב התלע תפסונ היעב
 -קת רפסמ הליכה ונלביקש חותיפה תסריג
 לכ התיה אל האיגשה תועדוהב ךא ,תול

 םירקמה בורבו ,הלקתה תביסל הנווכה
 סיטרכל יטמוטוא ןפואב תכרעמה הצפק
 תכרעמהש תוכז תדוקנ וז ,םנמא - ןושארה
 רוגסל ידכ ךא - הלקת תעב תעקתנ הניא

 -שמל ריבסהל שי האלמ הרוצב ןיינעה תא

 ויכרד תא ןקתיש ידכ - העט ןכיה שמת
 .דיתעב

 ,ירוקמ רצומ איה ,גניטקרמלט תנכותכ 6
 לבקתת איה יכ יאדוול בורק ,ליעומו ןיינעמ

 ליעפהל םיננכתמה םינוגראה בורב הכרבב
 תכרעמ ןיב בולישה .גניטקרמלט יתורש

 רשפאמ ידרשמ לוהינ תדיחיל תרושקת

 תודובעבו ,םתדובע תא לעייל םישמתשמל

 הזה ןוכסחה - "ןמז תריכמ" לע תוססובמה
 ידכ רקיעב קשממה רופיש .בר ףסכ הווש
 ,גויח תקספה ומכ ,החונ "הגיסנ" רשפאל
 הדובע רופישו ,המודכו יוגש סיטרכ תאצוה
 -עדל ,הנכותל ונקי ,םינותנה דסמב תומישרב
 .תילמיטפוא הזירא ,ונת

. 



 6 ןמפיוק יי בוחר רובג תיב ,ביבא-לת זכרמ
 50445 דיית 03-5140777 :לט כ
 03-5102670 :טקפ 61500 ב הדוגא . 1 יבא-לת םילוסגתו

 : להנימה ידבוע םידיקפה תורדתסה לש הדוסימ תיפותיש \. כ כ ס ר ו
 7 לארשי ץראב םידבועה לש תיללכה תורדתסהה םיעב ו ו

 רועישב סילומג ימד תרומת

 תחטובמה תרוכשמהמ %

 לש םיראש
 (הנרבח

 ּצ

 רשע רחאל-תואכז
 -תורבח תונש
 השיכרל תנתינה

 ןדבוא-תוכנ
 הדובע רשוכ

 רחאל-תואכז
 תורבח תנש
 השיכרל תנתינה

 רחאל-תואכז
 תורבח תנש
 השיכרל תנתינה

 :השירפ ליג
 השיא 60 ,רבג 5
 סינש 5-ב תושימג

 :תוכנ
 האלמ/ תיקלח
 תותימצל/תינמז

 :היסנפה רועש
 :היסנפה רועש :היסנפה רועש

 תרוכשממ 40%-הנמלא 2% לש הריבצ אלמה רועשה

 הייח ימי לכל רבחה תעבוקה תרוכשמהמ תיסנפ לש

 20%-סותי דע הנש לכל וליאכ הנקיזה

 40%-סאו באמ סותי 70% לש הרקית דובעל ךישמה
 וייח ימי לכל 20%-ןמלא

 :סיראשל היסנפ
 80% דע

 השירפה ליג דע

 רנויסנפ יריאשל היסנפ

 תכישמ תורשפא
 רותיו = םיפסכה
 היסנפה תויוכז לע

 הדובע תקספה
 תווכז תרימשו
 תויוכז תופיצר .1
 םידדוב תורבח .2
 תויוכז תאפקה .3
 םיפסכה תכישמ .4

 ןב

= 
 תללוכ תינויסנפה הליבחה "תפקמ ןרקב"

 תחא "הליבחב" היראטו תוכנ הנקיזל חזםיב
 !תילעפמ תרגסמ תועצמאב תירשפא ןרקל תופרטצהה

 .הפיקמה הייסנפה ןרק תונקתל סאתהב ןרקה ןיבל לעפמה ןיב סתחנש היסנפ סכסה פייע תעצבתמ תורשקתהה



 ישומיש"וד ןולימ תנכות
 קא] ילארשיה הנכותה תיב חתימש

 יטבילוא יייע הפוריאב \פות
 תויאפוריא תופש יתש בוליש רשפאמו סנלוק ינולימ לע ססובמ חותיפה

 רובידה תופש ןיב תרושקתה יישק
 דוחיאה תארקל הפוריא תשביב תונושה
 ילוא ולכוי ,1992 תנש ףוסב יופצה ילכלכה
 :ילארשי חותיפמ הנכותב עייתסהל
 ,תמכחותמ ינושל-וד ןולימ | תנכות
 ₪51 תילארשיה הנכותה תיבב החתופש
 הפוריאב ץפותש ,(תליפ תצובקמ)
 .יטבילוא םיבשחמה ןרצנוק תועצמאב
 ףלא 50 ושכרנ ותרגסמבש ,הצפהה םכסה
 יטבילוא ןיב םתחנ ,םינושאר הנכות יקתוע
 תרבח ,תפרצב 761  תוגיצנ ןיבל

 דובכל

 החמתמה יתפרצ הנכות תיב ,ומיסיטפוס
 .תוינושל תונכותבו תיתוכאלמ הניבב

 לא הנופ ,ק=1 החתיפש ,ןולימה תנכות
 םיכרע 80,000 וב םינסחואמש רגאמ
 לש ילמינימ טילקת חפנ םיספותה ,תוחפל
 ןורכיזב הייוצמ הנכותה .ב"מ 1-מ תוחפ
 ןורכיז חטש וב תספותו בשחמה לש עקרה
 לש החותיפ .דבלב ב"ק 24 לש ירעזמ
 סנילוק ינולימ סיסב לע השענ הנכותה
 דוגינב .םלועב םיעודיה םיינושל"ודה
 םהבש ,םיליגרה םיבשחוממה םינולימל

 זכרמ
 היסנפנ
 םילומגתו

 "יג תפס ןרק

 תינויסנפה הליבחה - "תפקמ ןרק"

 תא תטרפמה י'ןרקב יתויוכז" תרבוחה ילא וחלש אנ ב
 הפיקמה היסנפה ןרקב רבח לש ויתובוחו ויתויוכז

 .םכמיע תורשקתהב ןיינועמ לעפמה ב
 .תורכיה תשיגפל רשק סכמיע רוצינ ךשמהבו עקר רמוח ונל וחלש אנ

 תויורשפאה תניחבל תורכיה תשיגפ תעיבקל ילא ורשקתה אנ ב
 ייתפקמ ןרקייל תופרטצה לש

 לעפמה/הרבחה סש

 ן
 הגיצמ ,דבלב םגרותמה ךרעה גצומ
 יפכ םגרותמה ךרעה תא 551 לש הנכותה
 יווילב ,ספדומה ןולימב עיפומ אוהש
 תואמגוד ,יקודקיד גוויס ,רוקמ/שרוש
 .םייטמוידיא םייוטיבו

 יתש לש בוליש תרשפאמ הנכותה
 תויאפוריאה תופשה ךותמ תופש
 ,תידרפס ,תיתפרצ ,תילגנא :תוצופנה
 ועקשוה םיבר םיצמאמ .תיקלטיאו תינמרג
 ,הנקתה תינכות החתופו שונאה תסדנהב
 הכימת ללוכ ,תופש 20-ב תכמותה
 .הפש לכל תוינייפואה תודלקמב

 יכ ריבסמ ,1=6 ל"כנמ ,םאווק יסוו
 תנכות"כ היונב תילארשיה הנכותה
 לכב םיינושלדוד םינולימ תטילקל "תרגסמ
 לא םילמה תטילק .השירד יפ לע ,תופשה
 יוהיז יעצמאב תישענ תרגסמה תנכות
 ,םימדקתמ (008) בשחוממ טסקט
 ינושלרוד ןולימ תמקה םירשפאמה
 וא ,םיטעמ תועובש ךותב בשחוממ
 סופדה-רדס ינוטילקת לש הרישי הטילקב
 תא ולא םימיב תקדוב =1 .םינולימה לש
 קווישה תויאדכו חותיפה תויורשפא
 -ירבע ,ילגנא-ירבע םינולימ לש לארשיב
 .דועו ינמרג-ירבע ,יקלטיא-ירבע ,יתפרצ

 סילעפמ תווצ

 6 ןמפיוק 'חר
 50445 .ד.ת

 61500 ביבא-לת

 ןופלט סמ תבותכ

 המ המ המ המ המ המ המ ה המ הא המ המ הא א וו ><? ₪ אם

 2202 1 1991 ראורבפ
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 םיבעחמ להנמ

 ןטקה הו
 היחי נודג

 הנעפה ירתא "ךיועתמ"ו להנמ ישיא בועחמ

 םייזכרמה םיבועחמה לש

 הנקתרה ךוחטיבה תכרעמב

 םיבשחמ לש הנושאר תכרעמ

 יאשונ לכב תטלושה םיישיא

 זכרמ לש הקזחאהו לועפתה

 יקסיעה רזגמב םג .בשחמה

 ישעדוחב .התנקתהב םיניינעתמ

 הגישעה םינושארה התלועפ

 יתועמשמ רופיש תכרעמה

 הרתיאש ךכב ,תורשה תונימזב

 ,םיינושאר םיבלשב תולקת

 הליפנמ תכרעמה תא ייהליצהייו

 .םימעפ המכ ,תיללכ

 01868 תרבח לש חותיפ איה ,"הסנמוק"

 סקינוא י"ע לארשיל האבוי ,תידנקה

 תכרעמה ,םימיוסמ םירתאב .תויגולונכט
 -חהל" ןתינ התועצמאבו םדא חוכב תכסוח
 םיבשחמה יליעפמ ,ןיטולחל רתאה תא ''ךיש

 שדחה םדיקפת תאו ,םידרשמל םירבוע
 ,"היצמוטוא תוכרעמ יליעפמ''כ םירידגמ
 ישיאה בשחמה י''ע טלשנ בשחמה רדח דועב
 דחוימ לודומ ףרוצמ וילא 386 קפמוק גוסמ

 -שחמ הנומשל המאתה יקשממ תא ליכמה

 -עמה ,תרוקיב תחת םיאצמנה םינקתמו םיב
 יתלב הרוצב לועפל ןקתמל תרשפאמ תכר
 םיבשחמב .''ךושח'" רתא תנוכתמב ,תשיואמ
 לוקיש ,םישדחה םימגדהמ םייטקפמוקה
 תוולנ תואצוהב בר ףסכ ךוסחל יושע הזכ
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 ןוכסחל טרפ ,בשחמה רדח תמקהב תוכורכה
 .תורשה רופישו תונימזב גשומה

 -ילשה לכ תא תזכרמ "הסנמוק" תכרעמ

 ,תחא הדובע תנחתב ,בשחמה יבאשמב הט
 -וסמ איה .קזח ישיא בשחמ לע תססובמה
 ,לטיגיד לש סקוו ,מבי יבשחמ תרשל תלג

 ,תטלוק תכרעמה .סקינויו סיסינוי ,םדנט
 תועיגמה האיגשה תועדוהל הביגמו תמגרתמ
 םג איה ,םילודגה םיבשחמל תוינייפוא דוקב

 -שחמהמ תולבקתמה תוארתהל תסחייתמ
 גוזימ ומכ תויפקה תוכרעממו ,םינושה םיב
 -ובעב .בצוימה חוכה קפסו תרושקת ,ריוואה
 -קבה יכסמל תוארתהה תועיגמ תלבוקמ הד
 "ספות" דימת אל ךא בשחמה רדחב הר
 תופיחדב ביגמו ,ןמזב העדוהה תא ליעפמה
 .המיאתמה

 -תמ יפ-לע עדימה תא תננסמ הסנמוק
 החמומ תכרעמ עויסב ,שארמ תרדגומ תנוכ
 יכרדו תכרעמה חותינ לע תססובמה תימינפ
 תעדוה ,הלקת לכב תומיאתמה הבוגתה
 תכרעמה הלגת ךכ .םורח בצמ וא הלקת
 וא עוציבל תוינכות לש הנתמה ומכ תויעב
 ,ןתורצוויה תליחתב דוע ,תרושקת תויעב
 .ללכ ןהב שיגרמ וניא "חוקל"ה וב בצמב

 העברא לעב תרושקת קרוע תליפנב ,המגודל

 ,(י'םיטמופסכ"' יפוסמ תשרב ומכ) ,םייוביג
 ולפי אלש דע ןיעל תיארנ הלקת חתפתת אל
 "דחה תכרעמה םלוא .םיקרועה תעברא לכ

 "ארה קרועה תליפנ רחאל רבכ עירתת הש

 ןקתלו תשגל ןרותה יאנכטל "'דנדנת'ו ,ןוש

 עירתת ,ףסונ קרוע לפוי םא .הלקתה תא

 לעפת איה .רתוי ההובג המרב ,בוש תכרעמה

 רשקה יקרוע השולש ולפי םא תופיקת רתיב

 - לידבהלו - העבראה לכ ולפי םא םג ךכו

 שי יכ םיחכונ תשרה יליעפמ ויה וב בצמה והז

 .!היעב ללכב םהל
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 -צומה םידוקה תא שרפלו ,הקזחאה ךילהתב -

=- 

 ןמז ,היעב לע חוקלה חוודמ ליגרה בצמב

 התעפשה רשאכ ,התושחרתה רחאל בר
 -מוקב .םיבוכיע וא קזנ ול תמרוגו תרבטצמ
 -יאתמ תכרעמה לש ''הבוגתה יללכ" - הסנ

 ,םינונשה תומוקמב הדובעה בצמל םימ
 ,םויה עצמאב ,תיקסיע תכרעמב התבוגתו
 םע .הלילה תוצחב הבוגתהמ הנוש היהת
 -ורד תולועפב תטקונ תכרעמה ,הלקת יוליג
 םא .ליעפמל וא ,יאנכטל העדוה ומכ  ,תוש

 להנמל עידות איה - םתוא הגישמ הניא

 -רחאה יגרד יפל ,ל''כנמל דע ךלתו הקלחמה

 -חוימ תויעב לע עירתהל ידכ .חוקיפהו תוי
 ,שרדנכ תוקידב תא תעצבמ םג איה .תוד
 הריבעמ תועדוהה תא .הלקתה ןויפיא ךרוצל
 ,רפיבב ,רורב ישונא לוקב ,ןופלטב תכרעמה

 וא ,תימינפ תרושקת וא ינורטקלא ראוד
 .הזירכה תכרעמב העדוהו הקעזאב

 תורוקיב עצבל םג תרשפאמ תכרעמה
 תחפשמב םיבשחמ תוכרעמב תולקת בקעמו
 לש תרושקתה תותשרב תוקידב ןכו ,מבי

 -עמה תא רקחתל תעדוי "'הסנמוק" .בשחמה
 ,המוקמו הלקתה רוקמ תא תוהזל ,תכר
 יפ-לע ,הלקתה םוקמל םיאנכט חולשלו

 ,המגודל .תכרעמה ןורכיזב םייוצמה םינותנה
 ךלמה תניפ ףוגנזידב טמופסכה לקלקתה םא
 היהת אל תכרעמה תעדוה ,ביבא -לתב דוד

 תרושקת םאתמ תליפנ :אלא 12-'גב 3

 .רטנס ףוגנזיד ףינס טמופסכב
 תולאשה תא לואשל םג תעדוי תכרעמה

 םישרדנה ,םילבוקמה הדובעה ילהונ יפ--לע

 ,ליעפמל םיגצומה ,םירורב םירסמל םינפ

 םעטמ םיעיגמה הקוזחתה ישנאלו יאנכטל

 .תורשה תורבח וא מבי
 הנכותו םיבשחמ תקוושמה ,סקינוא

 -עמה תא קוושת ,םיבשחמ יזכרמ תקזחתמו
 הדיחיל רלוד 40,000 ריחמב ,לארשיב תכר

 הנומשב תטלושה תוסינכ הנומש תלעב
 ." תוחוקל'"

 "הסנמוק" תכרעמ יכ םינייצמ סקינואב
 םיבשחמה תרי" .? תניוצמ המגוד הווהמ
 .תיזכרמה בושחימה תביבסל םיישיאה
 -יב המצוע לעב ,תיסחי ןטק ישיא בשחמ
 יליעפמ לש הדובע עצבל לגוסמ ,תינונ

 -יעפרמה תא הפילחמ הניא איה .םיבר בשחמ
 יליעבמל תרשפאמ תכרעמה .ךכ םתס םיל

 םידיקפתמ תיעוצקמ הבסה רובעל בשחמה
 הצירב "'הרוחש הדובע" םיעצבמה םה םהב
 תוכרעמ יליעפמי"' לש דמעמל ,תולקת ירחא
 תא רתוי בוט לצנל םילוכיה ,"היצמוטוא
 חקפל םילוכי םה .ורבצש ןויסנהו ,םהירושיכ
 רצק ןמזב ,רתוי תוללכושמ תוכרעמ קזחתלו

 ,ןכ-לע רתי .דואמ ההובג תונימא תמרבו
 הריהמ םיליעפמה תפולחת םהב תומוקמב

 -עתבו אבצב םיבשחמ יזכרמ ומכ ,תיסחי
 "הסנמוק" ןוגכ תוכרעמ תורשפאמ ,היש
 ידכ ,בושחימה זכרמב ןויסנו עדיי יד רובצל
 הלעפה תופיצרו הריהמ הטילק רשפאל
 שדח תווצה בור םהב םירקמב םג הבוט
 .תיסחי

 1991 ראורבפ



 כ[

 "בילו\א" תספדמ
 הלוע האצותה

 ..הֶאצוהה

 המרב תוספדמ ,םייפלאה רוד תוספדמ תא גיצהל האג יטבילוא
 ,005/ 200 תוריהמ תוספדמ ,השירד לכל תומיאתמה תמלשומ תיגולונכט
 .רטולפל היצלומיסו םירשפאה סינמיסה לכ םע ,האלמ תיפרג הספדהל

 .תיבל םגו ינרדומה דרשמל ,לכירדא ,סדנהמל ,יאקיפרגל תומיאתמ

 קינרובקיל .סיכ לכל הוושה ריחמב
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 03-5715331-2 .לט 53419 םייתעבג 6 םינחנצה - א"ת ינבא תא ןועבג

 04-669663 ,669494 .לט 33064 הפיח 7 הדוהי-ןב - הפיח ינבא תא ןועבג



 םיבשטחמ תחטבא

 םיטוריווה

 תושדחמ דרוי וניאש אשונ םה םיבשחמה יסוריוו

 שולש רחאל .תגגוח הפיגמה 26--ה םלועבו ,םיבשחמה

 ,םיבשחמ ינוילימ תורשעב םיסוריווה וכיה ,םויק תונש

 רברתהו ,םוצע ףקיהב םיקזנ ומרג ,םלועה יבחרב

 םינימיי 230--כו תויצטומ יפלאל ,םירופס םיסופיטמ

 םירציימה הלבחה יכאלמ ,םיסוריווה לע .ייעדמל םירכומ

 ריקחת תבתכב - םייוקינל תורכומה םיכרדהו ,םתוא

 .תדחוימ
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 הנכותה תיב י"ע קפוהש ח"ודב
 ל"כנמ ןייצמ ,ב"הראב סטהחזוסת 6

 וכוי 1992 תנשב יכ ,טפיט רטפ ר''ד ,הרבחה
 םיבשחמ ישמתשמ ןוילימ הנומש תוחפל
 העפותה ,ויאצממ יפ -לע ,םיסוריווב םיישיא
 רבכ תימלוע הפגמ לש םידממל עיגת
 "ואו םיקזנה לש תרעושמה תולעה .1995-ב
 םיסוריווה לש םייטעב ומרגיש עדימה ןדב
 דראילימ הרשע - םימוצע םידממל זא עיגת
 לש תונידמ''ב דחוימב תטלוב העפותה .רלוד

 ,מ"הרב ,הקירמא םורד ומכ ''דחא טקסיד
 .לארשיו תיממעה ןיס

 ?יונב אוה דציכ - סוריוו
 ןונגנממ תובכרומה תונכות םה םיסוריווה
 אוהש הקבדהה ןונגנמ ,''ץפנ שאר"ו הקבדה
 םיצבק קיבדהל גאוד ,סוריווה לש וביל בל

 ןנכותמ ץפנה שאר דועב םיעוגנ םניאש
 .םייוצרה םיאנתב לועפל

 -תס העדוה ,םיתיעל ,ליכמ ץפנה שאר

 קסיד" ומכ ,תינסרה הלעפה תדוקפ וא ,תימ
 קזנ םורגל דעוימ אוה םהב םירקמב ,''טמרופ
 -רקא הרוצב םיעגופ םירחא םיסוריוו .ינשרה
 -םדהה תא םישבשמ וא ,םינותנ יצבוקב תיא
 -דמל םתרבעה תעב בשחמה ינותנ לש הס
 לעופ םיסוריווה לש הקבדהה ןונגנמ .תספ
 .תכרעמב 'ייח" סוריווה דוע לכ ,תופיצרב
 שאר תא ליעפמ וניא ךא יח סוריווה ,םיתיעל

 ,תנווכמ וא תיארקא הרוצב לעפוי הז - ץפנה
 לש בוצק רפסמ ירחא וא םייוסמ ךיראתב
 בשחמה ךותב םיסוריווה תוברתה .תולועפ
 תעפות - ותלועפ לש הטאהל םורגל היושע
 אלא סוריווה תלועפמ קלח הניאש יאוול
 .תכרעמב ותוברתהו ותוחכונ םצעמ תעבונ

 1991 ראורבפ
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 סוריוו לש ותלועב תא הגיצמה ךסמ תנומת יהוז

 לע תורפסו תויתוא עבוצ הז סוריוו ."ןטשה דוקיר"

 .קסידב תושק עוגבל יושעו ,םיינועבצ םיכסמ
 ערתא םא - תיארקא איה תינסרהה ותעפשה

 .ולש הקיטסיטטסב תלפנו ךלזמ

 ילעב תא םיפקות םיבשחמה יסוריוו

 ,םיבוצק ןמז יקרפב םיישיאה םיבשחמה
 גחו ,ויתסה ישדוח .םידחוימ םיכיראתבו

 םיכיראת םה תיחרזאה הנשה שארו דלומה
 .תונערופל םידעומ

 ונל םישוע םה עודמ ,המל
 ?הז תא
 -שחמ יבבוח רקיעב םיתנכתמ םיסוריווה תא
 .יעוצקמ רגתא םהב םיאורה ,םיעבשומ םיב
 םיתיעלו ,בורל ינלטק וניא םימתה סוריווה

 שי ךכל תואמגוד .קיחצמ וא עשעשמ ףא
 ךסמה לע בתוכה ,לירפאב 1 סוריוו - בורל
 ,"'!סוריוו ךל שי לירפאב דחא - הח הח הח"
 תא םימיענמה ,םיילקיסומה םיסוריווה וא
 םיסוריוו םג םנשי ."'לדוד יקני" ינומזפב ךנמז
 ,ןושאר םוי סוריוו - המגודל ,"םייכוניח"
 םוי םויה" :םלקדמו ךסמל ץפוק סוריווה
 קר !השק ךכ לכ דבוע התא המל !ןושאר
 !םמעשמ רוחב הזיא - החונמ ילב ,הדובע
 םוגרתב) "!םייח השעתו הצוחה אצ ,אוב

 1991 ראורבפ

 ,הזה סוריווה םע היעבה .(תילגנאמ ישפח

 רשא ,גאב תועטב וב בליש ותוא תנכתמהש

 םרוגו האצקהה תלבטב עגופ םיתיעל

 יכוניח סוריוו .ובש עדימלו בשחמל דבכ קזנ
 קוחה" העדוה גיצמה ,"המבלא" אוה רחא
 ןונגנמ ."הנכות קיתעהל רסוא ימואלניבה

 יושעו ,ידמל םכחותמ סוריווה לש הקבדהה
 - וב םיקבדנה ולאל תולודג תורצל םורגל
 ילב" - קסידה לש אלמ טומריפ ידכ דע
 אוה םיחתפמה לש עינמה ,םיתיעל .''הנווכ

 -יווכ הארנ ידנלוהה היוליס סוריוו - יתרבח
 איה סוריווה לש העדוהה - םיכודיש סור
 ידכו - ינסרה וניאש סוריוו ןקתוה בשחמבש
 הקיחצמ היולג חלש ,דגנ תפורת לבקל
 .העדוהב העיפומ התבותכש ,היוליסל

 םיסוריווה לש "'םבג לע" םיתיעלו ,םדיצל

 םיינסרהה םיסוריווה וחתופ ,םימימתה
 -בקבו ןורכיזב תושק םיעגופה ,םיינלטקהו
 -ידה ןורכיזבו טקסידב ,קסידב םינושה םיצ

 םיסוריוו תונמל לכונ הלא לע .בשחמב ימנ

 = ו

 ישיש םוי לכבש ,"רוחשה ישיש םוי" ומכ

 ץבוקה תא קחמי ,שדוחב 13-ה םג אוהש

 הרוצב לעפיש דע .תלעפומה תינכותה לש

 ,בשחמה ןורכיזב הברתמ אוה ,תינלטק הכ

 תא דואמ טאמו תינכת רחא תינכות קיבדמ
 .בשחמה תדובע

 סוריוו םה םירחא םיינסרה םיסוריוו
 ייטנטפ"ה ."'תואיגשה יסוריוו" תחפשממ
 םייוקיח ול שי םויכו ,הילטיאב אצמוה הזה
 תוימוקמ תואסריג המכ ללוכ ,םלועה לכמ
 -ורק תויתוא ןיב ףילחמ הז סוריוו .תירבעב
 תומדקתמ תואסרגו ,םישקמה חול לע תוב
 יטנופ לילצ תולעב תויתוא ןיב תופילחמ ולש

 .(60-ו 5וא 1-ו 8 ,ק-ו כ ,ע - א) המוד
 תחא לש הידרשמב בצייתה רבכמ אל

 ,סוריוו-יטנא תופורת תוחתפמה תורבחה
 גיצהש ,היסורמ שדח הלוע ,ריעצ תנכתמ

 ,ויבגל .שדח בשחמ סוריוו לש איצממכ ומצע
 ששח אל ללכ אוהו הוואגל רוקמ הז היה
 ול תולעל םילוכיו ,קוחה תא םידגונ וישעמש
 "וידי השעמ" תקידבב ,בגא) ...בר רקויב
 יתלב ,טושפ היה סוריווהש ררבתה ראפתהל



 תוכרעמ סדנהמ .('ייעוצקמ'"' אל ללכו ליעי

 סוריוו ומצעל הנב ,הלודג תיתלשממ הרבחב

 ןתוליעי תקידבל ותוא שמיש רשא  ,'יייוסיני"

 ."סוריוו-יטנא" תונכות לש

 םיסוריוו שי ?םיסוריווה ונל םישוע המ

 -סמא"ה ומכ תמוסרפ תעדומכ םידקפתמה

 -יבדמ הלא ."4471 םשוב" וא יטירבה "'דרט

 - ךסמה לע עתפל םיצצ ,םינוטילקת םיק

 םהב ןיא םא .םימלענו רסמה תא םיריבעמ

 ,קזנ לכ םהב היהי אל ,(םיגאב) םישוביש
 ךנהל ודעונ ,םירחא .תויטרפל הרידחל טרפ

 ,תויח לע הנגה ומכ םירסמ ריבעהל - ונתוא
 רוחירמב שומישה תרתהו םירוחשל ןויווש
 תדלוה םוי" - תוכרבו תועדוה שי .הנא
 -גודל .דחוימב תוצופנ ''הבוט הנש''ו ,""'חמש
 דץמ6 " ךסמה לע סיפדמ ,"יסוי" סוריוו ,המ
 .ראוניב ישימח לכב ,''ז8סכע םוזחש8ץ .!ספחו

 םג ונשי .ונוצרכ השעת םא ךתוא בוזעי אוה

 ,האנ חושא ץע ךל גיצמה ,דלומה גח סוריוו

 .םיגחב דובעל קיספתש תובידאב שקבמו

 6/96/94 " ךל לחאי ,בידא ידנלסיא סוריוו

 םא - (תידנלסיאב חמש דלומ גח) 'י'נס|

 אל םא) .םלעיי סוריווה - הרזחב ותוא ךרבת

 (.בשחמה תא ךל עקתי אוה - ונוצרכ השעת

 ,םדיצל םלוא ,םידמחנה םיסוריווה הלא

 -פא םימקונ ,םיקסיד ילטוק קושב םיצרוש

 םיליטמה הלא .םיצבקו םינותנ יללוזו ,םיל

 םיבעחמ תחטבא

 םיסנרפמו ,םיבשחמה ישמתשמ לע םתמיא
 -ורתה תא ונל תוקפסמה תורבחה ןתוא תא
 .םדגנכ תופ

 םיגאבו - תנווכמ העיגפ
 םיירקמ

 השולשל בשחמה יסוריוו תא קלחל ןתינ

 הקבדהה יגוס יפ-לע ,םיירקיע םיסופיט

 תא םיקיבדמה םיסוריוו שי .םיליעפמ םהש

 ) ןוטילקתה וא קסידה לש לוחתאה רוזא

 יצבוקל םיתפתסמה הלאכ ,(8001 560סז

 ( .60 וא .םא6 תמויס ילעב םיצבק) הלעפה

 םיקבדנה ,תיסחי םישדח ,םיסוריוו םג שיו

 .( קפזוטסח ד8|89) הקולחה תלבטל

 יבשחמב ,תומדוקה בושחימה תוביבסב

 ינונגנמ ודיוצ ,םייזכרמ םיבשחמ וא ינימ

 וענמש ,םידחוימ הקידב יעצמאב הלעפהה

 תונכסמה הלאכ תויוצר יתלב תולועפ עוציב

 ,8088 לטניא ידבעמ ,םלוא .תכרעמה תא

 ,םיישיאה םיבשחמה לש הלעפהה תכרעמו

 ןכ-לעו ,הלאכ םילכב ודיוצ אל ,05 תמגוד

 טשפתהלו תולקב רודחל ולכי םיסוריווה

 -יבסב .הרושק איה ומיע רתא לכבו תכרעמב

 תמגוד םישמתשמ תוברו תומדקתמ תוב

 ,תומיאתמ תונגה וסנכוה .05/2-ו אםאוא
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 ובלושש םידחוימ הנגה יעצמא תולצנמה

 .80386 ידבעמב
 -עמל סוריווה רדוח ,םיליגר 06 יבשחמב

 תלעפה י''ע ,םיצבקו תוינכות קיבדמו ,תכר

 .שמתשמה ןתונש ,תוליגו ₪08 תודוקפ

 ,תונוש הלעפה תודוקפ שבשמ סוריווה

 "רושרש" לש ךילהתב תוינכות לע טלתשמ

 -רוה הלעפהה תכרעמל ריבעמו ,'"חופיס'' וא

 "ףוקש" תויהל בייח סוריווה .ונוצרכ תוא

 'ץפנה שאר" לעפוה אל דוע לכ - תכרעמל

 .ולש
 םינונגנמ םיבלשמ .םימימתה םיסוריווה

 םיינויח םיצבק לע ןגהל םירומאה םינוש

 -צקה תלבטו 60חו3800.00חו ומכ ,תכרעמל

 סוריווה - המגודל .=גז םיצבקה תא

 ךנמז תא םיענהל םה וייוואמ לכש ,ילקיסומה

 םוכסש םיצבק קיבדי ,םיילקיסומ םילילצב

 ןוויכמ .51-ב קלחתמ וניא םהיתומש ךרוא

 אוה ,5|-ל קלחתמ 6000806 .6ס0--ש

 .קבדוי אל

 הלקת לכ ,תוריהזה יעצמא תורמל ,םלוא

 ךיפה יתלב קזנל םורגל יושע ,סוריווב גאב וא

 םהש לועפתה יצבוקב לפטמ סוריווה ןכש

 .תכרעמב רתויב םינידעהו םייטירקה

 "תשמ אוהש ךכב ןורתי שי " 800%" סוריוול

 ,השעמל .בשחמה לוחתיא ךילהת לע טל

 אוהו ,סוריווה ידיב הבורע ןב בשחמה ךפוה

 1991 ראורבפ

 ו-7 20/0 0 4שש עפה ב 4 4



 ליחתהל יאדכ המל

 יי\ראה'' לע יונמ ליחתהל רתוי יאדכ
 ,21.12.90-1.2.91 םיכיראתה ןיב ,ףרוחב
 -בייונמ עיצמ ייראהיי זא קר יכ

 החנה %
 סגו סינושאר םישדוח 6-ל
 לש הלרגהב תופתתשה
 ת'גוז 'קפ תשפוח

 םניח - קורבפניאב
 לארשיב רעונ תוינסכא תדוגא י"ע תנגרואמה

 ראה
 םיבשוח םישנאל ןותיע

 04-661166-8 - הפיח | 02-254245-7 - םילשורי = 03-5121331-9 - איית : םייונמה יחמל סויה דוע ורשקתה
 .ייאראהיי ידרשמב לבקל ןתינ עצבמה ןונקת תא .דבלב םישדח םייונמל דעוימ עצבמה

 .יקוא
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 הקבדהה ךלהמב .ונוצרכ וב תושעל לוכי
 -רוקמה לוחתאה תודוקפ תא סוריווה ףילחמ
 לש הליתשב וא תישממ הפלחהב םא ,תוי
 ןורכיזב לחנתה וב םוקמל גוליד תארדוה
 לש ותרטמ ,םידקמה בורב .( ₪4) בשחמה
 תלבט) 808 הנוכמה ןטק ץבוק אוה סוריווה
 תא ליכמ הז עטק .( 8105--ה לש םירטמרפה
 תקולח ,ןוטילקתה חפנ לע םינותנה לכ
 םיארקנה ,ולש לוחתאה יעטקו וילע עדימה
 עטק .ספוז תדוקפב םג ומכ ןוטילקתל השיגב
 ( םגד) םיצבקה תאצקה תלבט ,ףסונ ינויח
 .םיסוריווה לע ףדעומ דעי אוה םג הווהמ
 לש רוזחשה תלוכיב תעגופ =41--ב העיגפ
 -ביאב סורהל הלוכיו ,ןוטילקתה לע עדימה
 .םלש חישק קסיד תחא הח

 לוחתיא יסוריוו
 -מל ףחדנ סוריווה ,בשחמה תלעפה םע

 קסידהמ ומצע ןעוט - רותב ןושארה םוק
 .בשחמה לע דוקיפ חקולו ,ימנידה ןורכיזל
 הלעפהה תודוקפ לכ תא וירחא רשרשמ אוה
 - תעצבתמה הלועפ לכש ךכ ,בשחמה לש
 אל דוע לכ .סוריווה לש "לופיט" תרבוע
 תא סוריווה ךישממ ,ולש ץפנה שאר לעפוה
 לכ ךא ,רבד הרק אל וליאכ לוחתאה ךילהת
 דובעל ךישממ אוה חותפ בשחמהש ןמז
 תא תוכהל ידכ רשוכה תעשל ברוא ,עקרב
 םיכישממה םיסוריוו שי .תבאוכה הכמה
 םג (טנדיזר) ןורכיז תונכוש תונכותכ תוהשל
 וכישמי ,ךכ .תורחא תונכות ליעפמ התאשכ
 לכ תא קיבדהלו בשחמה תדובע לע עיפשהל
 .ליעפתש םיצבקה

 -ומה ןוטילקת לכ קיבדי הז גוסמ סוריוו
 תוריהמב טשפתמ אוה ךכו ,בשחמל סנכ
 -מתשמ ןיב םיצבק תרבעה י''ע רקיעב ,הבר
 -בתכ ומכ םיבשחוממ םיתוריש ינתונו םיש
 ,הספדה יתורש ,םימגרתמ ,תוינ
 .המודכו תונובשח תלהנה ,םוליצ --רדס

 לארשיב רתויב ץופנה לוחתיאה סוריוו
 -וצב ץפקמה רודכ גיצמה ,"גנופ -גניפ"ה אוה
 ףוטחל דואמ לק .ךסמה ינפ לע תיארקא הר
 סו תדוקפ עצבת םא יד ,הזכ סוריוו
 לע הלעי סוריווהש ידכ ,עוגנ ןוטילקתמ
 ,לוחתאה ץבוק תא ףטוח אוה .ךלש בשחמה
 י'הבורע ןבי'כ ותוא איבחמו ומוקמב הזחתמ
 -רוה חלוש אוה וילאש ןורכיזב רחא םוקמב
 לכות .תוינכתהמ תועיגמה עוציבה תוא
 טבמ י''ע לוחתאה ץבוק תא ררחשלו רתאל
 ק6 םע) ןוטילקתה לש ןורכיזה תפמ לע
 -חומ ירוקמה לוחתאה ץבוק .(המגודל דס
 '--כ הפמב ראותמה םוקמב ,'"הבורע ןב" קז
 י''ע ,הזכ סוריוו לסחל ןתינ ."880 סטפ
 ,ירוקמה 005-ה ןוטילקתמ 5צ5 תנקתה
 .עוגנ וניא אוהש יאנתב

 ןה "גנופ -גניפ"ה לש תונוש תואסריג
 םג .יקלטיאהו ילארשיה תואיגשה סוריוו
 םיסוריוו .ץראב דואמ םיצופנ הלא
 םיסוריווה ןבומכ םה רוביצב המיא םיערוזה

 םיבועחמ תחטבא

 .(תינמדג הסריגב)ומצעבו ודובכב דלומה גח סוריוו והז

 לטוק" םינמנ הלא םיסוריוו לע .םיינסרהה
 רחאל רשא "הדובע ןועש ליכמה ,"םיקסידה
 ליעפמ ,בשחמב הפוצר הדובע לש תועש 8
 .םיצבקה תלבט תא שבשמה ילריוו ץפנ שאר
 ₪86 אווופז " העדוה העיפומ ךסמה לע
 \ זפוסה 1.00 \\/זחוהָפו! ססח'ז זטזח 0 6
 םסצשסז סז ז6חח00ש6 8 01566116 \צעחו|8 5%
 לוכי ןבומכש ,ןמז ,"אוו!סז 15 0ז060590
 .חצנל תויהל

 הרוצב עגופ "ינטסיקפה חומה" סוריוו
 -רקא ותעיגפ .חוציפל דואמ השקו ,תיארקא
 -יכמה םינוטילקת י''ע קר קבדומ אוהו תיא
 סוריוו והז .( ₪א6/000) הלעפה יצבק םיל
 סוז תדוקפב ןכש ,ותולגל תיסחי לקש
 שארב " 884וא" תיוותה תא גיצי הליגר
 םססו -ה תא קיזחמ הז סוריוו םג .המישרה
 ,ומצע סוריוול דומצב ,הבורע ןבכ 500
 י'הצפקה'' תדוקפ הלותש לוחתאה רוזאבשכ
 בצמה תא ןקתל הסנת םא ,ךכ --יפל .סוריוול
 ןוטילקתה וא קסידה לע 5צפ תביתכ י"ע
 עוציב רשפאי אלו הנכסה תא ההזי סוריווה
 השולש וכרא הז סוריוו םג .תאזכ הדוקפ

 -סיקפה סוריווה .888-כ םיניוצמה
 םיחא ינש י''ע ,ןטסיקפ ,רוהאלב חתופ ינט
 -שחמב העיגפמ ''לק ףסכ'" תושעל ושקיבש
 חולשמל תבותכ גיצמ סוריווה .םיישיא םיב

 -שת'יש תדחוימ הנכות לבקל ידכ ףסכ םוכס
 .ףוטחה בשחמה תא "ררח

 והז ,יילוטסמ''ה אוה רחא ינסרה סוריוו
 עגופ אוה ,דנליז-וינב הארנכ חתופש סוריוו
 .880 --ב ומצע ההזמ וניא ךא ,לוחתאה רוזאב
 לוחתאה יצבק תא "בנוג" אוה ופ5
 רמוש וניא אוה .קסידב עובק רוזאב אבחתמו
 תושק שבשל יושעו םיירוקמה םינותנה לע
 .בשחמה תלועפ תא קתשל ףאו

 םיצבקה יסוריוו

 -תאה יסוריוול םיהז םיצבק יקיבדמ םיסוריוו
 םיפקות םה ךא ,הקבדהה ןונגנמ תניחבמ לוח
 -תאה רוזא תא אלו ,תוינכות ,הלעפה יצבק
 ,לוחתיא סוריווכ אלש .בשחמה לש לוח
 -ותל קבדנש סוריוו תכרעמב דימת יוצמה
 -ותה תא ץירתשכ קר לעפוי תמיוסמ תינכ
 םע רמשי אוה ,לעפוה אלשכ .העוגנה תינכ
 ןורכיזב ,קסידב אוהשלכ םוקמב ,תינכתה
 -תשי סוריווה ,ןאכ םג .ןוטילקתב וא ימנידה
 ספות''ו ,הקבדהה תעב תינכותה לא רשר
 -בדהה םהב םירקמ שי ,בשחמה לע "'דוקיפ
 -יווה ךישמי - םידחאבו ,ךכב תמייתסמ הק
 םיבשחמל טשפתהלו ,םיצבק קיבדהל סור
 .הקספה אלל - םירחא

 ו.
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 יסוריוו בור ,ריבכמל שי ךכל תואמגוד
 .םיצבק יסוריוו םה ,ןאכ ורכזוהש תועדוהה
 ,ילקיסומה סוריווה ,"'רוחשה ישיש םוי" םג
 המגוד .תואיגשה סוריוו לש תואסריג המכו
 סוריוו אוה יטנגלאו "'םימת" סוריוול תפסונ
 ילעב םיבשחמ ףקותה ,''תכלש''ה וא ,ויתסה
 ךלהמב .( 664, 64, 564) םייפרג םיגצמ
 םע הלעפה יצבוקל דמצנ אוה הקבדהה
 בשחממ םמיע רבועו 5%/60₪א5 תומויס
 ןורכיזל הלוע אוה הרידחה רחאל .בשחמל
 .לעפומ בשחמהש םעפ לכב ,טנדיזר תנכותכ
 תיארקא הרוצב לעפומ ולש ''ץפנה שאר"
 םרוג אוהו ,רבמצד דע רבמטפס םישדוחב

 ,ךסמה תיתחתל לופיל תויארקא תויתואל
 ךלהמב תשחרתמ העפותה .תכלש ילע ומכ
 .הקבדהה רחאל תונושארה תוקדה שמח
 -שחמה יגוס לכ לע הדבע הנושארה הסריגה
 ימאות לע ודבע תומדקתמ תואסריג ךא ,םיב
 מבי יבשחמש בושחל םרגש המ ,דבלב מבי
 -גלא" םנמא הארנ הז סוציוו .רתוי םינגומ
 הסריג וכרעו ןוצל ודמח ויחתפמ ךא ,"יטנ
 ,יארקא ןפואב קסידה תא תטמרפמה ,השדח
 הנש לכב ,רבמצדב 31 דע רבוטקואב 1 ןיב
 ,סוריוו לש רחא גוסב (!?המל) 1993ל טרפ
 - "ןמקאפ" ןיעמ עיפומ ,"םיספאה ףרוט"

 םיספאה לכ ירחא ףדורה "ייליימס" ףוצרפ
 ...םתוא עלובו ךסמה לעש

 םיינלטק םיסוריוו
 .רתוי יניצר ןיינע םה בשחמה יסוריוו ,םלוא
 ,יילפאה םקונה" ומכ ,המיא יליטמ םיסוריוו
 - ךיפה יתלב קזנ םדוג רשא ,דבאתמ סוריוו
 "גז -ה תלבטל שגינ אוה הקבדהה םע דיימ
 העדוה האצמנ סוריווב .התוא שבשמו
 50616 [ועפפ " :תודבאתה תעדוה הריכזמה
 עדוי הזה סוריווה .''5סה6שעהסז6י ןח זו

 יוקינהו יוהיזה תונכות םע םג םכחתהל
 תונכותב עייתסמ ףא אוהו ,ודגנכ וחתופש
 !תכרעמב םירחא םיצבק קיבדהל ידכ הלא
 יילפאה םקונ"ה רזפמ ,קזנה תא לידגהל ידכ

 יצבק םיליכמה םימלש םירוזא ינפ לע לבז
 -עפה תוינכות רקיעב קיבדיו ( כ418) עדימ

 .רתויו םיתב 1775 תוליכמה "תודבכ" הל

 -ל ינלטק סוריוו אוה םג "ןטשה דוקיר"

 אוה .טושפ הנומ תדובעכ - ותלועפ .=גד

 רפסמה עיגהבו ,םישקמה תושקה תא רפוס
 סוריוו .=הז -ה תא דימשמ אוה 5,000-ל
 .דחוימב ירזכא ןזכ רכומ "סדייא"ה - רחא
 תא םיריתסמ ''םייטנגלא"ה םיסוריווה דועב
 ךל םינתונו ,ןורכיזב אוהשלכ םוקמב עדימה
 סרוד טושפ "סדייא"ה - ובישהל יוכיס
 עקותו ,קיבדהש םיצבקב עדימ תא קחומו
 תרבח ,רבודמ סדייאב םאו .בשחמה תא
 יפלא תואמ העיקשה תיאקירמאה גרובייס
 תועצמאב ותצפהו סוריוו לופכשב םירלוד
 אשונב עדימ רגאמ המסרפ םהב םינוטילקת
 י'יע ליעפהל היה ןתינ רגאמה תא .סדייאה
 רשא סוריוו השעמל התיהש ,הנקתה תנכות
 .םימעפ 89 תינכותה לא תונפל ךל רשפא

 1991 ראורבפ

 םיבעעחמ תחטבא

 -ידה תא טמרפמ סוריווה היה ,90-ה םעפב
 .ךלש בשחמב חישקה קס

 -ויב םיינסרהו םיטושפ םיסוריוו תחפשמ
 לע םינמנ הלא םיסוריוו .₪וּפסזוחְופ איה רת

 ןושארה היה 09180זוח8 4 ,םיצבקה יסוריוו
 21-ב ןורכיזל הלועש סוריוו והז .הרדסב
 1989 - 08180- ץרמב 1" :בתוכ ,רבוטקואב
 לולסמה לכ תא טמרפמ דיימו ''זוחרפ וזפ

 לכ לסחל ידכ קיפסמ הז) קסידב ןושארה

 םדוק וינפמ תננוגתה אל םא ,רוזחש תורשפא
 וא 1280-כ םג עודיה ,גזּפַסוחַפ 8 .(ןכל
 תונכות תא תועטהל ןנכות ,'"סובמולוק םוי'"
 תא לתוש אוה הקבדהה רחאל .סוריוו יטנאה
 "-מ הנוש םוקימב םיירוקמה םיצבקה
 תוהזמ ןניאש תונכות ,ךכו "₪8180זוח6 /\
 תא קר אל דימשהל תויושע ,קיודמב ותוא
 םירחא םיניקת םיצבק םג אלא ,סוריווה

 לש רתוי תמדקתמ הסריג .ןורכיזב םיאצמנה
 תימינפ הקבדהו ,ןפצומ דוק תללוכ הז סוריוו

 קסידהו םינוטילקתה יננוכ לש תיתגרדה
 ,רבוטקואב 12-ב ףוקתת וז םג .חישקה
 .חישקה קסידה תא טמרפתו

 אוה ,לארשיב ץופנה ,קמקמח סוריוו
 2091-ב ףקות וניא רשא "םינשה האמ"

 יוהיז תמסיסכ ןמזה דמימב שמתשמ אלא
 והז .הקבדהה ךילהתב סוריווה תא תשמשמה

 - וריסהלו ותולגל השק ,דואמ קבדמ סוריוו

 .רוזחשו יוקינ תונכות תועצמאב םג

 םימכתותמ הקבדה ינונגנמ
 הקבדהה ןונגנמ ןקתוה םינשה האמ סוריווב
 ףיסומ ,קיבדהש ץבוק לכל :דואמ םכוחמ
 וא םוז תודוקפבש ןוויכמ .הנש האמ סוריווה
 יתש תא קר גיצמ בשחמה ,ןועשה תגצהב
 וז תפסות ,הנשה לש תונורחאה תורפסה

 ךכ תוהזל לוכי סוריווה ךא ,ןיעל תיארנ הניא
 םיצבק קר קיבדהל ךישמהלו ,עוגנ ץבוק לכ
 סוריווה ,עוגנ ץבוק לכב .םייקנ ןיידע ורתונש
 ךרוא תא - יתימאה וכרואמ תיחפהל גאוד
 תוינכות י''ע ותולגל ןתינ אל ךכו ,סוריווה

 םג  .אסחסח ₪85|₪60-ו ₪6 70018 ומכ

 הנייהת 005 לש 00605%-ה ₪05 תודוקפ

 ייבנוג" סוריווה .ותולגל ןויסנב ךרע תורסח
 ול תורשפאמ רשא |חוסחטק! תודוקפ םג

 םילעהלו עוציבה תוארוה לוהינב ברעתהל
 תנכות בשחמב תחכונ וב בצמ לכב ומצע תא
 וניא הז סוריוו .וירחא תשפחמה הקוזחת
 תלועפ תא שבשמ ךא ,םיצבקה תא סרוה
 אל ךא םיצבקה תא הנשמ אוה ןכש ,בשחמה
 .םיצבקה לש םירטמרפה תלבט תא ןכדעמ

 םג אלא הלעפה יצבוקב קר אל עגופ סוריווה

 .55ז וא 68858 לש .08+ ומכ םינותנ יצבוקב

 תומיאת -יא שישכ ,ךכ-יפל (סוטול לש
 ." =זזסז !ח םא5 ₪68" בשחמה עידומ ,תאזכ

 ןורכיזה יוקינ י"'ע קר היעבה תא רותפל ןתינ

 עוציבו המיאתמ הנכות תועצמאב קסידהו
 .קסידה לכ לע 63א05א /=

 הטמה ,₪ו6 אוה רחא םכחותמ סוריוו
 הז סוריוו !תולעמ 90-ב ךסמה תגוצת תא

 תא הנשמו בטיה ןפצומ אוה ,רתויב קמקמח

 ותולגל ללכ ןתינ אלש ךכ ,הקבדה לכב ונכות

 ןונגס .העובק המיתח שופיח תועצמאב
 רכומה סוריווב םג בלוש המוד קמקמח
 ."1260"-כ

 תללוכה ,תירגלובה הצובקה םג תמייק
 - םשארב ,1989-ב וחתופש םיסוריוו רפסמ

 סוריוו אוה 2-ידא .שידח "חותיפ" סוריוו

 חותיפ תסריג היה יכ הארנש ,הרואכל םימת
 לש חותיפ תואסריג ,בגא .וירחא םיאבל

 תומרוג ,קושל ןנמז םרט ופלדש ,םיסוריוו

 תויתואל םרוג 6250808 םג הנוכמה תכלשה סוריוו
 לופיל ךסמה לש ןוילעה וקלחב םיאצמנה םירפסמו
 תיארנ תנוכתמה .תכלש ילע ומכ תיתחתל
 הנומתה תורמל .םייוסמ רדס הב שי ךא תיארקאכ
 לכ ןיא - השק אוה קזנה - המישרמהו האנה
 ץבוק לע היהש עדימה תא רזחשל תורשבא
 םע ךסמה תא רומשל הסנת םאו ,הדובעה
 עדימה ץבוק תא םג סורהת - קסידל "תכלש''ה
 .ירוקמה

 ל
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 ,םיסוריווה יחתפמ ברקב תיתימא הגיגחל
 -כחותמ תוחפ םיחתפמל תוקינעמ ןה ןכש

 םיבשחמל הרידחל רתויב םיינפרה םילכ םימ

 יסוריוו" רגרוב .ר לש ורפסב ,המגודל .םירז

 הנבמו רבסה םסרופ ,י'קטייה תלחמ ,בשחמה
 רחאל .המגדה סוריוו-לש ( 1/80) טרופמה

 -שחמה קושב הז סוריוו עיפוה ,רפסה םוסרפ
 אוה רחא חותיפ סוריוו .ב"הראב םיב

 אוה .םלוט קירטפ י"ע בתכנש עו 0

 -ישרל תיפותיש הנכותכ סוריווה תא ריבעה
 ,בי"הראב ינורטקלא תועדומ חולב תידוס המ
 ומב השע" סוריוו והז .רלוד 20 ורובע שרדו

 " העדוה גיצמ אוה הקבדהה תעב ."'ךידי

 סוריוו ." פסחפ" רשאמ הירחאלו "40

 -ורטקלאה תוחולב אוה ףא עיפומה המוד

 תרחא הנכות ליעפהל דעוימה ,/= אוה ,םיינ

 לכוי ,ןאצל דמוחש ימ לכ .הקבדהה רחאל

 שארב ,ונוצרכ הלאה תועדוהה תא ףילחהל

 .רתוי ינלטק ץפנ

 -חאל העיפוהש ,םישדח םיסוריוו תרדס

 -שיל םג העיגה הארנה לככו ,ב"הראב הנור

 םימכחותמ ,םילודג םיסוריוו תללוכ ,לאר

 דגנכ םימדקתמ דגנ יעצמא םיליכמה ,רתויב

 תורוש תביתכל דע - םנמאו .יוקינו יוליג

 תוקנל יוקינ תנכות ףא החילצה אל הלא

 תואסרגב תונכותה בורו ,הלא םיסוריוו

 לע .םתולגל וליפא תולגוסמ ןניא תומדוקה

 ןתיוולה .''שלופ"'הו ,"ןתיוול"ה םינמנ הלא

 ,םיירשפאה םיקירטה לכ תא טעמכ ליכמ

 -וליג תעינמל ,האווסהו ,הקימח תלוכי ומכ

 -ינפ הנפצה ,םיסוריוו יולג תונכות י''ע םיי

 תולגל סוריוויטנאה יחתפממ תענומה ,תימ

 ,עדימל םיקיזמ םהינש .לעופ אוה דציכ

 ,ןתיוולה .( 1וח6) םיצבק ןיב רושיקב םיעגופו

 םא

 םיבשעחמ תחטבא

 -גניפ"ה לש תונוש תואסריג
 תואיגשה סוריוו ןה "גנופ
 הלא םג ,יקלטיאהו ילארשיה
 םנשי .ץראב דואמ םיצופנ
 המיא םיערוזה םיסוריוו

 םיסוריווה ןבומכ םה רוביצב
 ,םיינסרהה

 תודיח גיצמה ,ירותסמ סוריוו אוה ,המגודל

 שי ,הנגה תונכות חתפמה ינפב םירגתאו

 לע תושקמש ,הנפצה תומר שש תוחפל

 אל ןיידע ,השעמל .סוריווה בלל הרידחה

 הז סוריוו .תושעל רומא אוה קזנ הזיא עודי

 םישדקומ םבורש עדימ יוות 9,216 ליכמ

 קיבדמ אוה .הרתסההו תוקמחתהה ינונגנמל

 וניאו 6סחוחו8ח0.60ו ללוכ 600/56 יצבק

 יננוכב וא קסידב לוחתיאה יצבוקב עגופ

 רתוי יטקפמוק "שלופ"ה .םינוטילקתה

 אוה ,םיוות 4,096 קר ליכמו ,ןתיוולהמ

 וניא יכ םא ,לוחתיאה רוזאל םג קיזמו קיבדמ

 60 800.607ו -ב עגופ

 םיסוריוו - תוחומה תמחלמ

 .ןוסיח תופורת דגנ
 םיטושפ ויה רתויב םימדקומה םיסוריווה
 היה ןתינ ,םירכינ םיקזנ ומרגש תורמלו ,ידמל

 ךלש קוסיעה םוחת הז
 :תויורשפא ןווגמ ךתושרל דימעמ ,תיקסיעה הסריגב סזטאז םילילמתה דבעמ
 הדובעה לועיו םיכמסמה ןוגריא
 לעריהמ םיכמסמ רותיא ;םיאשונ יפ לע תוירפסב םיכמסמ ןוגריא :רשפאמ סדפאד

 םינינע ןכות תקפה .םיזוח תכירעו תוהגהל -- יוניש ורבעש תורוש ןומיס ;םיכתח יפ

 .םיצבק תנפצהו ףצרב םיצבק תספדה ;יטמוטוא ןפואב סקדניאו
 תופסונ תונוכת

 .תינמרגו
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 םיכמסמ תכירע ;טסקט לע םימכחותמ םיבושיח ;תואלבט לש דחוימב חונ טוטרש

 גוזימ ;ורקמ תודוקפ ;תורוש ןוימ ;למשח תוקספהמ תיטמוטוא תוששואתה ;םיבחר

 .רזייל תוספדמב הכימתו תוקבדמ תקפה ;םיבתכמ

 תיתפרצ ,תיסורב תכמותה תופש תסריגו תשר תסריג :תודחוימ תואסריג

1 
 0577914507 'סקפ 057914202 'לט הנכות ירצומ ריבד

 04-7677677 'לט םיבשחמ ןויח :ןופצב הכימתו קוויש זכרמ

 םיקזנ ומרג אל דוע לכו ,תולקב םתוהזל

 .תיסחי הטושפ התיה םתרסה ,םיכיפה יתלב

 םוי) ירוקמה םילשורי סוריוו ,המגודל ,ךכ

 היה ,1987 -ב רבכ הלגתהש ,(13-ה ישיש
 ףיסוהו (םיתב 1,813 וא 1,808) ידמל לודג

 ,עוגנ ץבוק לכל םיתב השימח תב "'המיתח"

 .תולקב ותוהזל היה ןתינש ךכ

 -מתמה הנכותה יתבו "םיבשחמה ינרבנ"
 -ויבמיסב םייח ,בשחמ יסוריוו תופורתב םיח
 -בנה .םישמתשמה לש םבג לע ,תניינעמ הז
 תועגופה ,תוינלטק תונכות םיציפמ םינר
 ,תופורת ונל םירכומ הנכותה יתב ,םיבשחמב
 הפורתהש השדח הלחמ םיאיצממ םינרבנהו
 .בושו בוש םימלשמ - ונאו - הריכמ אל
 םירכומה ,הנכותה יתבל םיניוצמ םיקסע
 .םיסוריוו דגנ "תורש יזוח" םיקסעל

 יגוס השולש שי ?הז תא ונל השוע ימ

 ינרבנ" אוה ץופנה גוסה .םיסוריוו יחתפמ
 האנה ךותמ קזנה תא םישועה "םיבשחמ
 וספתי אלש העידי ךותמו ,אקווד תיטסידס
 תופורת ינרצימ קלח םג .םלועל

 םגו ,ךילהתב קלח םיחקול ,סוריוו --יטנא

 .תויקנ ןניא תודבוכמ הנכות תורבח לש ןהידי
 תעתרהל ענמ יעצמא םיסוריווב תואור ןה
 םיבר םנמא ולבגוה ,רבעב .תונכות יקיתעמ
 ,הלעפה תונכות לש '"הקבדה'יל םיסוריווהמ
 ."םיתמ םיסוריוו" ודמצנ עדימ יצבוקל דועב
 םרוג לאכ םהילא סחייתהל היה רשפאש ךכ

 רתוי שי םויכ ,םלוא תוקתעה ינפב עיתרמ
 ןיב םידדונ םהמ םיברו ,םיסוריוו 200-מ
 םינוטילקתב וליפאו תרושקתב םיבשחמה

 .עדימ יצבק םע

₪- 

 ילא אנט

 הפיח ,30 ופי

 1991 ראורבפ



 יועיא בוועחימל ןיזגמ -ילאדעיה 6 סוונ כ
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 ₪6 ואסמו ס, 328וד-ל יתנש יונמ לע וישכע סותחו תונמדוהה תא לצנ .תישיא העצה יהוו
 .סיבשתמו סישנא תצובקמ ,ישיא בושחימל ןיזגמה ,ילארשיה

 .(החנה 25%) תונוילג 16 לבקו תונוילג 12 רובע חייש 155 םלש א
 328וד טריצווס תצלוח הנתמ לבק -- סויה סותח א

 םימוש

 !לןנמ תויהל ךל יאדכ
 ףדל רבעמ האר

 ולת

 328וד טריצווס תצלוח ישו תונוילג 16 לבקלו
 328וד ןיזגמל יונמ לע סותחל ןינועמ ינא ,ןכ / 20

 ימש

 יתדובע םוקמ

 תולשמל תבותכ

 דוקימ ריע

 סקפ ןופלט

 ומשש בשחמב שמתשמ)

 יעוצקמ

 דיקפתב

 (הדובעב / תיבב סא לוגיעב ןייצ)

 המשש הנכותבו

 מייעב (תוקפה) סיבשחמו סישנא תדוקפל האחמה תאזב תפרוצמ

 יסמ סרנייד / טראכרשי / הזיו ילש יארשאה סיטרכ תא ובייח אנ וא חייש 5 ךסב

 זית דע ףקותב

 " ףולשל רשפא התרזעב .סקודרפ לש תרתוכה | :םיכסמ .לקוחמ קפוסמ שמ שמק |
 ,( ;סזחופ) םיכסמ תונבל ןתינ ותועצמאבש
 רפסמ וא) תדדוב המושר גיצהל ןתינ םהב
 גיצהל רשפא .יוצר הנבמב (תומושר
 ידי לע תורושקה תואלבט רפסמ תינמז--וב
 הכסמ תרזעבו ,( וט!וו8פ!ש) חתפמ תודש
 -לבט רפסמל םינותנ ףיסוהל ןתינ המיאתמ
 לע טולשל םג ןתינ .תחא הנועבו תעב תוא
 -סמב םיגצומה תורגסמו םיוות ,עקרה יעבצ
 ללכושמ תוחוד ללוחמב דיוצמ סקודרפ .תוכ
 םיבכרומ תוחוד תיינב רשפאמה ,רתויב

 המיתח

 רבחל ,רתוי וא תחא הלבט ךותמ םינותנ

 עצבל ,תואלבט רפסממ היצמרופניא בלשלו
 תוצובק רידגהלו ,תואלבטב םיללוכ םייוניש

 .תואוושהו םיבושיח יכרוצל עדימ
 םיינוציח םינבממ םינותנב שומיש

 -ודרפמ םינותנ תרבעהו ,םירחא םיללוחממו
 ךות הבה תולקב םישענ ,הלא םינבמל סק
 .ללוחמה לש םיטירפתה תכרעמב שומיש

 ישיא בושחימל עויס זכרמ - עדימ תרבחב דבוע בתוכה *

 טסט ש

 ,סקודרפ לש םיפרגה תיינב ל
 ,םיוק :ןוגכ םינוש םיגוסמ םיפר
 .דועו אצ תודומ
 תכירעו תיפרג הרוצב עדימה תג
 ןורתי הווהמ ,םימכחותמ תוח
 תלוכי הב םישמתשמלו סקודרג
 .תוטלחה תלבקלו עדימ דונ

 הבחרהל תנתינ םינותנה דסמ לט ידיייידדדדדדז

 קקק06 - ק8ז800א -ב שומ

 ותרזעב רשא -  ,קפז50ח8| |

 רובע םירוגס םימושיי תו
 תפשב עדי וא ךרוצ אלל ,הצ]
 תגרד שרודה שמתשמה תוש
 תפש |,64| תדמוע ,רתוי 7
 .סקודרפל תדחוימה תינבימ

 -קהל" תורשפא תכרעמב תמ

 בלשלו ,תועצבתמה תולועפה +

 תנכותב הלאכ הטלקה יעטק
 הבר הדימב תוליקמ הלא תול
 ללוחמה ןיב תובלשמו ,םימושי'
 ךותמ תורישי ץירהל רשפא .|

 -זעב ונבנש םירוגסה םימושייה
 םע תונכית תפשב ובתכנש וא
 קר ץירהל רשפא , חטחטחופ תו
 םימושיי תינב תעבש ךכ ,םיר'
 ךרוצ ןיא ,הצק ישמתשמ רוי
 לכ רובע המלש סקודרפ תכ

 תכרעמ תשיכר הקיפסמ אל

 -מתשמ לכל תישפוח הצפהו ,ת

 תא ביחרהל ןתינ אל ,הז רמאמ
 .סקודרפב םירושקה םיאשונה ל

 תיינבל סקודרפב שומישה רואיתב יתדחבה

 .הצק ישמתשמ רובע םירוגס םימושיי

 סקודרפב םימושיי תיינב
 ןתונ ,סקודרפ לש יכרריהה םינותנה דסמ

 ,רודיס ,ןוגראל תולבגומ יתלב תֶויורשפא
 לע דואמ לקהל רשפא .עדימ יחווידו ,ךותיח

 וב ,רוגס םושיי תיינב ידי לע ,שמתשמה
 תורדוסמ םינותנה דסמ לש תונושה תולועפה
 רייל ידוחיי םיטירפת ץע תחת תונגרואמו

 .םוש | .סקודהפ תביבסב החמתמה | גיצהל ןתינ תוחודב .הבר תולקב דואמ

 2[ 1991 ראורבפ
 .םיכורת-מההקש---בכ-==תר-ה--ב-=ש- רב שה 0000000000 000 ו "ב רי פר



 2 ו(
 יונמ לע םותחל ךל יאדכ המל

 טילקתה םע ןיצגמה 328וד-ל יתנש
 בושחימל ילארשיה ןיזגמה ,ילארשיה ₪0 אסוס, 328וז תא ארוק התאשכ יעצמא ינתלב ןפואב ןכדעתמ התאש ינפמ
 ,םיבצמ תריקסו תונכות תריקס ,סלועבו ראב תוזרכהו סישודיח ,הרמוחו הנכות -- םיבשחמה סלוע בצמ לע ישיא
 .תוימואלניב תוגוצתו תוכורעת ,םיסנכ לע עדימו תרושקתה קוש ,הדובע תונחת ,לע יבשחמ לע םירקחמו קוש יחותינ
 .תרדוהמו תינועבצ הרודהמבו ביחרמו קימעמ יוסיכב 32 8וז-ה ךל קינעמ הו לכ
 סידימעמו ,הז ךרעממ קלח סיווהמ וגא ךא -- לייוחב רואל סיאצויה סיניזגמ 137 עובש לכ ארקל ןמז ןיא ךלש ינפמ
 יכ .ךל החונה הפשב הז לכו .ונלצא ןאכ הווהתמו שדחתמ ,השענש המ לכמ סגו הצרא עלגמה רמוחה בטיממ ךתושרל
 .לבקמ התאש ישדוחה טילקתב יש תנכות ךל חולשל סגו -- הז תא תושעל םיעדוי ונחנא

 דובכל

 קבדה
 וואס

 לוב

 ו
 יועיא בוועחימל ןיזגמ - ילאדרעיה 6 אס כ

 םיבועחמו םישנא ינותע תצובקמ

 61116 ביבא-לת ,11616 .ד.ת

 295145 .לט 295148 .םסקב

 ,( ;סזחפ) םיכסמ תונבל ןתינ ותועצמאבש

 רפסמ וא) תדדוב המושר גיצהל ןתינ םהב
 גיצהל רשפא .יוצר הנבמב (תומושר
 ידי לע תורושקה תואלבט רפסמ תינמז--וב
 הכסמ תרזעבו ,( \וטוזוזואסוש) חתפמ תודש
 -לבט רפסמל םינותנ ףיסוהל ןתינ המיאתמ
 לע טולשל םג ןתינ .תחא הנועבו תעב תוא

 -סמב םיגצומה תורגסמו םיוות ,עקרה יעבצ
 ללכושמ תוחוד ללוחמב דיוצמ סקודרפ .תוכ
 םיבכרומ תוחוד תיינב רשפאמה ,רתויב
 גיצהל ןתינ תוחודב .הבה תולקב דואמ

 1991 ראורבפ

 ףולשל רשפא התרזעב .סקודרפ לש תרתוכה ][ ,םיכסמ ללוחמ קפוסמ שמתשמ
 רבחל ,רתוי וא תחא הלבט ךותמ םינותנ

 עצבל ,תואלבט רפסממ היצמרופניא בלשלו

 תוצובק רידגהלו ,תואלבטב םיללוכ םייוניש
 .תואוושהו םיבושיח יכרוצל עדימ

 םיינוציח םינבממ םינותנב שומיש
 -ודרפמ םינותנ תרבעהו ,םירחא םיללוחממו

 ךות הבר תולקב םישענ ,הלא םינבמל סק

 .ללוחמה לש םיטירפתה תכרעמב שומיש

 רדר +: +

 ישיא בושחימל עויפ זכרמ - עדימ תרבחב דבוע בתוכה *

 .סקודרפ תביבסב החמתמה

/ 
 םימוש

 ,סקודרפ לש םיפרגה תיינב
 ,םיוק :ןוגכ םינוש םיגוסמ םיפי
 .דועו אץ תודוז
 תכירעו תיפרג הרוצב עדימה ת
 ןורתי הווהמ ,םימכחותמ תוז
 תלוכי הב םישמתשמלו סקודר
 .תוטלחה תלבקלו עדימ דו

 הבחרהל תנתינ םינותנה דסמ ל

 קקק06 - ק88600א -ב שוו

 ותרזעב רשא -  ,קסזפסח8|

 רובע םירוגס םימושיי תי
 תפשב עדי וא ךרוצ אלל ,הצ
 תגרד שרודה שמתשמה תוט
 תפש | ,ק4| תדמוע ,רתוי 1
 .סקודרפל תדחוימה תינבימ
 -קהל" תורשפא תכרעמב תמ

 בלשלו ,תועצבתמה תולועפה
 תנכותב הלאכ הטלקה יעטק

 הבר הדימב תוליקמ הלא תול

 ללוחמה ןיב תובלשמו ,םימושי

 ךותמ תורישי ץירהל רשפא
 -זעב ונבנש םירוגסה םימושייה
 םע תונכית תפשב ובתכנש וא
 קר ץירהל רשפא , חטחזוח6 תו

 םימושיי תינב תעבש ךכ ,םיר
 ךרוצ ןיא ,הצק ישמתשמ רז
 לכ רובע המלש סקודרפ תכ
 תכרעמ תשיכר הקיפסמ אל

 -מתשמ לכל תישפוח הצפהו ,ת

 תא ביחרהל ןתינ אל ,הז רמאמ
 .סקודרפב םירושקה םיאשונה ל.

 תיינבל סקודרפב שומישה רו .----שפו
 .הצק ישמתשמ רובע םירוגס םימושיי

 סקודרפב םימושיי תיינב
 ןתונ ,סקודרפ לש יכרריהה םינותנה דסמ
 ,רודיס ,ןוגראל תולבגומ יתלב תניורשפא
 לע דואמ לקהל רשפא .עדימ יחווידו ,ךותיח
 וב ,רוגס םושיי תיינב ידי לע ,שמתשמה
 תורדוסמ םינותנה דסמ לש תונושה תולועפה
 ייל ידוחיי םיטירפת ץע תחת תונגרואמו
 .םוש |



 םימושיי יללוחמ

 3 סקודרפ
 םימושיי תיינבב םינוש םיטביה

 לוהינ תכרעמו םימושייה ללוחמ לש ותזרכה
 ץראב םיאצומ ,3.5 סקודרפ םינותנה ידסמ
 רשא ,םיחתפמ לש תכלוהו הלדג הצובק

 חותיפה ילככ סקודרפב "'עבשיהל םינכומ"

 -ותה תיב ,ירושא' :םהיניב .םהילע ףדעומה
 תרבח רובע תכרעמ סקודרפב חתיפש הנכ
 התע חתפמה ,'ןומרכ -סימכ'ו ,םיצ תונפסה
 -קייורפה לוהינ תכרעמ לש שדחה רודה תא

 הנכותה תיבו סקודרפב ולש הצופנה םיט

 .'עדימ'
 -ושיי ללוחמ אוה ,דנלרוב לש 3 סקודרפ

 הנבנש ,דומילל לקו ינוג-בר ,יתודידי םימ

 לחה ,עדיה תומר לכב בשחמ ישמתשמ רובע

 דעו העונצ תושירד תמר ילעב םישמתשממ
 תירבעה .רתויב םימכחותמה םינתינכותל
 ילרגטניא קלח הווהמו ,רוקמב וב תבלושמ
 -רעמ תועצמאב לעפומ ללוחמה .הנכותה לש

 תרשפאמה ,הרורבו תנווגמ םיטירפת תכ
 דסמב תולועפה לכל החונו הריהמ השיג

 "ואמו הרישע תורפס 3 סקודרפל .םינותנה
 םירורב ,םייניינע םירבסה םע ,בטיה תנגר
 .תובר תואמגודב םיוולמו

 ) יכרריה םינותנה דסמ וניה סקודרפ
 הלעפהל םיאתמ ,(81:008!86!ו| 868

 -תנה .תשר ךותמ הלעפהל וא דדוב בשחמב
 רפסמל הלבגה ןיאו תואלבטב םירדוסמ םינו

 -מוחה תולבגמב תובשחתה אלל .תואלבטה

 דע ליכהל הלבט הלוכי ,שמתשמה לש הר
 לכב םיתב 4000 ,תומושר דראילימ ינש

 .םיתב 255 דע הדש לכבו תודש 255 ,המושר

 רפסמכ אוה הלבטב ןוימ תוחתפמ רפסמ
 .תודשה

 ,םיכסמ ללוחמ קפוסמ שמתשמל
 ,( ;סזחופ) םיכסמ תונבל ןתינ ותועצמאבש
 רפסמ וא) תדדוב המושר גיצהל ןתינ םהב
 גיצהל רשפא .יוצר הנבמב (תומושר
 ידי לע תורושקה תואלבט רפסמ תינמז--וב
 הכסמ תרזעבו ,( וטוטופסופ) חתפמ תודש
 -לבט רפסמל םינותנ ףיסוהל ןתינ המיאתמ

 לע טולשל םג ןתינ .תחא הנועבו תעב תוא
 -סמב םיגצומה תורגסמו םיוות ,עקרה יעבצ
 ללכושמ תוחוד ללותמב דיוצמ סקודרפ .תוכ
 םיבכרומ תוחוד תיינב רשפאמה ,רתויב
 גיצהל ןתינ תוחודב .הבה תולקב דואמ

- 
 1991 ראורבפ

 *זר םיית תאמ

 אוה ,דנלרוב לש 3 סקודרפ
 ,'תודידי םימושיי ללוחמ
 הנבנש ,דומילל לקו ינוג -בר

 לכב בשחמ ישמתשמ רובע

 לחה ,עדיה תומר
 תמר ילעב םישמתשממ
 דעו העונצ תושירד
 םימכתותמה םינתינכותל

 וב תבלושמ תירבעה .רתויב
 קלח הווהמו ,רוקמב
 .הנכותה לש ילרגטניא

 \וטוטש ) תונוש תואלבטמ םירשוקמ םינותנ
 תוצובק יפל עדימה תא ןיימלו (8טו6 5

 .( סזסטספ) עדימ

 -טסיטטס םימוכיסו םיבושיח עצבל ןתינ
 יפ לע ,חודב םיגצומה עדימה יטרפ לש םיי
 תויהל םילוכי תוחודה .םינווגמ םינוירטירק
 ןתינ וב ,ישפוח טסקט הנבמב וא םייאלבט
 ןתינ ןכ ומכ .שורד םוקמ לכב תודש בלשל
 -שמל .תוקבדמ תנוכתמב תוחוד סיפדהל
 תודוקפ לכ לע האלמ הטילש שי שמת

 תותליאש יפ--לע םינותנ תפילש .תספדמה

 תלוג הניה ,( 0טזו65פ) םירדגומ םינוירטירק
 ףולשל רשפא התרזעב .סקודרפ לש תרתוכה

 רבחל ,רתוי וא תחא הלבט ךותמ םינותנ
 עצבל ,תואלבט רפסממ היצמרופניא בלשלו
 תוצובק רידגהלו ,תואלבטב םיללוכ םייוניש

 .תואוושהו םיבושיח יכרוצל עדימ
 םיינוציח םינבממ םינותנב שומיש

 "ודרפמ םינותנ תרבעהו ,םירחא םיללוחממו

 ךות הבר תולקב םישענ ,הלא םינבמל סק

 .ללוחמה לש םיטירפתה תכרעמב שומיש

 ישיא בושחימל עויס זכרמ - עדימ תרבחב דבוע בתוכה *

 .סקודרפ תביבסב החמתמה
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 ,סקודרפ לש םיפרגה תיינב לודומ תרזעב
 ,םיוק :ןוגכ םינוש םיגוסמ םיפרג תונבל ןתינ
 .דועו אצ תודומע ,םיחטשמ

 תכירעו תיפרג הרוצב עדימה תגצה תלוכי
 ןורתי הווהמ ,םימכחותמ תוחודב םינותנה
 תלוכי הב םישמתשמלו סקודרפל יתועמשמ
 .תוטלחה תלבקלו עדימ דוביעל תניוצמ

 הבחרהל תנתינ םינותנה דסמ לש ותמצוע
 קקה06 - 788008 -ב שומיש ידי לע
 ותרזעב רשא -  ,ק6ז50ה8| קזסףז8חוחוסז

 רובע םירוגס םימושיי תונבל רשפא
 תפשב עדי וא ךרוצ אלל ,הצק-ישמתשמ

 תגרד שרודה שמתשמה תושרל .תונכית
 תפש | ,ק4| תדמוע ,רתוי הובג םוכחת
 .סקודרפל תדחוימה תינבימה תונכיתה
 -קהל" תורשפא תכרעמב תמייק ןכ-ומכ
 בלשלו ,תועצבתמה תולועפה לכ תא "טיל

 תנכותב הלאכ הטלקה יעטק רתוי רחואמ

 הבר הדימב תוליקמ הלא תולועפ .םושייה
 ללוחמה ןיב תובלשמו ,םימושייה חותיפ לע

 ךותמ תורישי ץירהל רשפא .ש41 -ה ןיבל
 -זעב ונבנש םירוגסה םימושייה תא ללוחמה

 םע תונכית תפשב ובתכנש וא ,841 -ה תר
 קר ץירהל רשפא , חטחווחו6 תועצמאב .ק(

 םימושיי תינב תעבש ךכ ,םירוגס םימושיי
 ךרוצ ןיא ,הצק ישמתשמ רובע םיידוחיי
 לכ רובע המלש סקודרפ תכרעמ שוכרל

 תכרעמ תשיכר הקיפסמ אלא ,שמתשמ
 -מתשמ לכל תישפוח הצפהו ,תחא חטחזוח6
 .הצקה יש

 תא ביחרהל ןתינ אל ,הז רמאמ תרגסמב
 .סקודרפב םירושקה םיאשונה לכ לע העיריה
 תיינבל סקודרפב שומישה רואיתב יתרחב
 .הצק ישמתשמ רובע םירוגס םימושיי

 סקודרפב םימושיי תיינב
 ןתונ ,סקודרפ לש יכרריהה םינותנה דסמ
 ,רודיס ,ןוגראל תולבגומ יתלב תויורשפא
 לע דואמ לקהל רשפא .עדימ יחווידו ,ךותיח

 וב ,רוגס םושיי תיינב ידי לע ,שמתשמה
 תורדוסמ םינותנה דסמ לש תונושה תולועפה
 ייל ידוחיי םיטירפת ץע תחת תונגרואמו

 .םוש |
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 תשגל רשפא עדימה תכרעמ חותינ רחאל
 .םושייה תיינבל

 לש םיטנמלאה תנכה אוה ןושארה בלשה

 -בת ,תוכסמ ,תואלבט תריצי :םינותנה דסמ
 -תמ ינשה בלשב .'וכו תוחוד ,ךותיחה תוינ
 .םיטירפת ץעו םושייה הנבמ תא םיננכ
 ןאכ .הנכותה תנכה בלש תא םיעצבמ ףוסבל
 :תויורשפא יתש ןנכתמה ינפב תודמוע

 קקחס6 -ב שומיש -
 4(  תונכיתה תפשב הביתכ

 ןתינ ותרזעב .ןיוצמ רזע ילכ וניה 6

 .רצק ןמז קרפ ךות ,ידמל בכרומ םושיי תונבל

 ךרוצ ןיא ,6ס806 םע םושיי תונבל ידכ
 קר השורד אלא ,תונכיתב יהשלכ העידיב
 דסמ לש םינושה םיטנמלאה לש הבוט הרכה
 .סקודרפ לש םינותנה

 -רעמ ךרד תעצבתמ 67806 --ב הדובעה
 ,תוחנמ תולאש תרדיסו םיטירפת תכ
 :תושורדה תולועפה תורדגומ ןתועצמאב
 תומושר ןוכדע ,תושדח תומושר תטילק
 .תוחוד תקפה וא ,תואלבטב ףודפד ,תומייק
 תכרעמו ישארה טירפתה תא םימיקמ ןכ ומכ
 לש תוגרד 10 דע רוציל ןתינ .הנשמ יטירפת
 .תויצפוא 15 דע הגרד לכבו ,הנשמ יטירפת
 -סמה תרזעב םג ירשפא תואלבטב שומישה
 תוינבת תלעפה ידכ ךותו ,שארמ ונכוהש תוכ
 -יחב רמגב .ךרוצל םאתהב שופיח וא ךותיח
 קקאס6 -ה רצוי ,תושורדה תויצפואה תר
 .( 50ו089) דוקה יצבק תא

 םהו ,850ו| דוקב םיבתכנ הלא םיצבק

 תפשב םיטפשמ ףסוא ,השעמל ,םיליכמ
 60חו- ) תוירפסל םירדוהמ דוקה יצבק .(
 יה תנכות תא תוליכמה ,(סוו60 וז 5

 רוגס םושייה ,םסחַס6-המ האיציב .םוש

 -צמאב ,הצק שמתשמ ידי לע הלעפהל ןכומו

 . חטחט ו6-ה תרזעב וא ומצע ללוחמה תוע
 הניה ,םושיי תיינבל תרחאה תורשפאה

 תביתכ . 84(--ב הנכותה יטפשמ לכ תביתכ

 לש ימינפה ךרועה תרזעב תישענ דוקה יצבק
 .רחא ךרוע לכ תרזעב וא ,ללוחמה

 ₪006- ) תורגשל הנכות יעטק ןגראל ןתינ
 .תוירפס ( 6סחוסוופ) רדהל ןתואו 5

 תודוקפ לש רתויב בחר רחבמ שי 4( -ב
 :תויצקנופו

 :תודוקפ
 תרדוהמ תוירפסו תורודצורפ לוהינל -
 -שמ יכרעמו םידדוב םינתשמ לוהינל -

 םינת

 שמשמה "הדובעה חטשמ" לוהינל -
 םושייה ליעפמ םע רשקל

 סקודרפ יטירפתמ תודוקפ ירוציק =

 :תויצקנופ
 ןמזו םיכיראתל -
 סקודרפ ךותמ יללכ עדימל -
 תויטמתמ -
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 םימושניי יללוחמ

 םע םושיי תונבל ידכ
 תעדל ךירצ אל ,עקתס6
 תא ריכהל יד ,תונכית
 לש םינותנה דסמ יביכרמ
 .סקודרפ

 תויטסיטטס -
 תזורחמב לופיטל -

 -חמה לש הלעפהה תכרעמ לע עדימל -
 בש

 תוינוציח תונכות ליעפהל ןתינ ןכ ומכ
 תרזעב םיצבק יוביג ,לשמל .םושייה ךותמ
 הניה רתויב הבוטה הטישה .05 80%
 ובתכנש תורודצורפ ןיבל 09806 ןיב בוליש

 תא םינוב הליחת :ןנכתמה ידי לע ₪41 -ב

 תרזעב תונושה תויצפואה םע םיטירפתה ץע
 דוקה יצבק תא םינחוב ךכ רחא ,6
 ובתכנש תורודצורפה תא םכותל םיבלשמו
 .יאמצע ןפואב

 -ב תומייקה תוברה תויצפואה תורמל
 םיפסונ םיטנמלאב םיתיעל ךרוצ שי ,%6
 רוטרמונב שומישה ,לשמל .םימייקה הלאל

 תויקוח וא תונוכנ תקידב ,תומושר רופסימל
 -סנניפ םיבושיח עוציב ,םידחוימ םינותנ לש
 ,ללכבו .'וכו ,םיבכרומ םייטמתמ וא םיי

 ,החיתפ יכסמ ךורעל רשפא ₪41 --ה תרזעב
 הלועה רחא רבד לכ וא ,תועדוה ,םירבסה
 .ןנכתמה ןוימדב

 ,סקודרפ לולכמה לש לודגה ונורתי

 וא ,םירחא םינותנ ידסמ לע 4( --ו 6

 הב תולקה וניה ,תורחא תונכית תופש לע

 -קהל .רתויב בכרומו םלש םושיי תונבל ןתינ
 יופינ תנכותב דיוצמ סקודרפ ,תפסונ הל
 לק .הליעיו הבוט ( ס6טטטָפסִ) תואיגש
 תעשב תויקודקד תואיגש רתאלו בוקעל

 .םושייה תלעפה ןמזב הציר תואיגשו ,רודיהה
 , 041 -ב הבוט הרוצב טלושה שמתשמ

 ,רזע תוינכת תיירפס ומצעל תונבל לוכי
 לש ללוחמה םע ותדובע ןמזב בולישל תונתינ

 -יתעמ רשא הנטק תינכות ,לשמל .סקודרפ
 תורוש הזיזמו הקיתעמ ,תומושר הזיזמו הק
 תינכותה תרזוע ןכ ומכ . ₪4| לש ךרועב
 490וו-ה ינמיס תרזעב תורגסמו םיוק רויצב
 .םידחוימה

 לועפת ןויסנ
 תונוכתה וראות ,םימדוקה םיקרפה ינשב
 .סקודרפ לש םיביכרמה לולכמ לש תונושה

 ישעמ ןויסנ רואל ,סקודרפ תא חתננ הז קרפב
 רובע םירוגס םימושיי תלעפהבו תיינבב
 .הצק ישמתשמ

 וילע ,עוציבה ןחבמב דומעי םושייש ידכ
 תונימא :ןוגכ ,םיפסונ םינוירטירקב דומעל
 תלוכי ,ריהמ הבוגת ןמז ,עדימה לע הרימשב

 תכרעמש עגרמ .'וכו תולקת לע רבגתהל
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 -ייח תיינב תכאלמ ,בטיה תחתונמ עדימה
 .הריהמו דואמ הלק םוש

 לש דלשה תנכהל ₪78₪06-ב שומישה
 -ותה יעטק לש ןוכנ ןוגרא חיטבמ ,םושייה
 -רפסל תורדוהמו תורדוסמ תורודצורפל ,הנכ
 בשחמה לש ימינפה ןורכיזה יבאשמ .תוי
 ךירצ אל ןנכתמהש ךכ ,תיטמוטוא םיתסוומ
 תורודצורפ רורחשל וא הניעטל גואדל
 .ןורכיזהמ

 האצותכ שבתשמ ץבוקש ,הרוק םיתיעל
 תשבושמ הלועפ :האצותה .חתמ תקספהמ
 ,סקודרפ לש הנכותה תליבחב .םושייה לש
 -לבט לש רוזחשו הקידבל הנכות תקפוסמ
 ,ישיאה ינויסנמו ,בטיה תלעופ וז הנכות .תוא
 .הנקת אלל שבוש ץבוק וב הרקמ היה אל
 תוחיכש תא דואמ ןיטקהל לוכי ןנכתמ
 -לבטה רפסמ לש ןוכנ לוהינ ידי לע ,הלקתה

 רשפא ,ןכ ומכ .עגר לכב תוליעפה תוא
 תא ןחבתש ,הרודצורפ םושייל ףיסוהל
 -וצה תדימב םיצבקה תא רזחשתו תואלבטה
 .ךר

 תדחוימ הרגש םושייל ףיסומ 00806 --ה
 לופיטטו רותיאל ,( =זזסז \8ח0|וחַפ 6זס080טז0)

 הדובע ךשמה תרשפאמ הרגשה .תואיגשב

 םע דובעל לק שמתשמל
 תורדוסמ וב ,רוגס םושיי
 לע תולועפה לכ תונגרואמו
 םיטירפת ץעב םינותנה דסמ
 .דחוימ

 לע שמתשמל העדוה ךות ,הלקתה תורמל
 .התוהמ

 תוכסמ םיללוכה םימושייב
 תא תוסימעמה תורודצורפו ,תויאלבט -בר
 תורודצורפה םע הרוקש יפכ ,ימינפ ןורכיזה
 בשחמ םע הדובעה , 00806 ידי לע תורצונה
 ,תאז תמועל .החונ אלו ידמ תיטיא הניה אד
 תכרעמה תבוגת ,א8ז בשחמ םע הדובעב
 וב ,סקודרפ לש הדובעה תטיש יפ לע .הבוט
 לככ ירה ,חישקה ןנוכל ןמזה לכ הנופ םושייה

 .רתוי הבר תוליעיה ךכ ,רתוי ריהמ ןורחאהש
 קפסמ תוינשילימ 28 לש השיג ןמז לעב ןנוכ

 ןפואב םיעוציבה תא רפשל רשפא .וז הרטמל
 =אק8ח060 ) ימינפה ןורכיזה תבחרה י''ע ,רכינ
 םיסקדניאה םירמשנ הז הרקמב .(\/ו6חוסזץ
 -ושרל השיגהו ,ימינפה ןורכיזב תואלבטה לש

 רתוי ,ןכ ומכ .תידימ הניה תמיוסמ המ
 ךרוצ אלל ,ןורכיזל תונעטומ תורודצורפ
 .תפסונ הרודצורפ ןיעטהל ידכ ןרורחשב

 -לח" לוהינל תכרעמ סקודרפב תמייק אל

 ,ילוש הז ןורסח .הז ךותב הז םיחתפנה "תונו
 .םימושייה לש הדובעה ףטשב עגופ וניאו
 תריציל הבר בל תמושת הנתינ סקודרפב

 תויורשפא םג תומייק .ןיע--יבוש םימושיי
 ,םיוק ,טסקט תפסוה ,םיעבצ תריחבל תובר
 . .'וכו םידחוימ םינמיס
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 "עב תוטבדמו םיבופמ אבלא
 םלועב םינרציה יריכבמ רתויב לודגה קבסה

 4 0 --- \ = אהאאפ5טוגאא
 יז רש

 םינטק 1.8-206/186/286/386 בשחמ יסיטרכ 100075-מ לחה תונוש תויוריהמב גווספדמ

 0.6[ תוכרעמ יתתפמו ינרציל
 יסמוע לכלו הספדהה תוטיש לכב 20001קא1 דעו

 .םיקתעה רפסמ םעו תוכ*א תספדהב שרדנ
 1. 50-זאא]פד-א1 ד 1א-84אשס- פא

 004% דוצזאגא

 הא

 ,5 דראה 'חר
 לייחה תמר
 24133 ד"ת

 61241 דוקימ ביבא-לת
 ,497402 ,491695 .לט

203" 
 371249 גו ו :סקלט

 0 9 03-5447797 :סקפ ז15 ץסשסע

 לחה םינוש םיחפנב םיחישק םיקסיד -5ו3ת68 8 - כת 1.1ת6 1.7.5. קספ לא תוכרעמ

 םיריהמ השיג ינמזב 2500018 דעו 20%18-מ בשחמב םיצבק תריגסל תובשחוממ וא/ו
 תודימב 701556 דעו 26 ליעפמ תוברעתה אלל םתלעפהו

 ,רקב םע 8// ,51/0// ,31/2/ 3009/42 - 4

 א 5.או[: 1.1: 6.6.5.1 טז סמ

 ל

 563 קש גתג (ת6 5626 [ 080 [כטפוקת גז6 סת | ג 17306תרגז 0 ג תסוץ וי

 ןאקופוסתסב 13/0 502 16 תק. 1 551620 0[ 5632216 166תת0100. [ת6



 וו וו חוד =
 םילילמתה דבעמ ,רטייר --יטלומ לש השדחה הסריגב

 תדחוימ הרמוח ךירצ אל קינורטויפמוק לש ינושל--ברה

 - הליגר תספדמ ,26 קר - הפש תופלחהל םיקו'ג וא

 קינורטויפמוק :חתותיפ

 יננוכ ינש םע 6 םאות :בשחמהמ תושירד

 .חישק ןנוכ וא ,םינוטילקת

 יפרג סיטרכ ,(בי'ק 640 יוצר) ןורכיז בייק 6

 64///66/56 ,סלוקרה

 .רזייל תספדמ וא ,תוכיס 24 וא 9 תספדמ

 .הלעמו 005 2.0:הלעפה תכרעמ

 דימו ,תירבעה הפשב םיבתוכה ונתיאמ ולאל

 ,בתכב תילגנא תוא ץבשל םיצלאנ םעפ יד

 תויעבהו החריטה ,ץמאמה ללכ םינבומ אל

 ,ןכ--לע .ינושל בר םילילמת דבעמ םושייבש

 לש השדחה הסריגל הייפיצב וניכיח

 םילילמתה דבעמ ,רטייר-יטלומ

+ 
22 

 ןוטאר טבמ

 ךירצ אל .קינורטויפמוק לש ינושל--ברה

 - הפש תופלחהל םיקו'ג וא תדחוימ הרמוח

 .הנכותו - הליגר תספדמ ,ק6 קר

 בר םילילמת דבעמ אוה רטייריטלומ

 אוה ,םהימאותו ₪6 יבשחמב לעופה ינושל

 "פל תופש יתשב תינמז וב הדובע רשפאמ

 לש תויתוא רגאממ רוחבל רשפא ןתוא ,תוח

 תויתוא ינפוג תללוכ הנכותה .תופש 0

 -ירפתל תויבותכו תספדמל ,ךסמל םידחוימ

 .םירבסהלו ךסמה יט
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 -רזמה שוגל תרושקתה יצורע תחיתפ םע
 יקסיע ךרוצ וא ןוצר ונתיאמ םיברל שי ,יח
 םע הילימיסקפ וא םיבתכמ ירשקב דומעל
 ךתיא תאבה אל םא ,םלוא .הפוריא חרזמ
 תויתואה טסב תדיוצמה הביתכ תנוכמ
 תויצפואה תחא היהת רטייריטלומ ,יליריקה

 "ותכ .הזכ הרקמב ליעפהל לכותש תודדובה

 דרשמ תא רפסמ םינש הז תשמשמה הנכ
 הברה תעדוי רטייריטלומ ,ילארשיה ץוחה

 ,הב בלשל רשפא ,השעמל .תיסורמ רתוי
 ,תיברע .תונוש תופש 30--ככ ,םינוש םיפורצב
 בתכ ,תידבש ,תילגנא ,תיליריק ,תידרפס
 לכ תא הב גיצהל ןתינ .אל המו - שידיי ,ישר

 -אפוריא ברעמה תופשל תודחוימה תויתואה
 ,םיינמרגה "םיטואלמוא"-ה ומכ ,תוי
 -דרפסה םילוסלסהו םיתפרצה ''םיטנסקא'ה
 .םיי

 "דעה הסריגה תא הרידגמ קינורטויפמוק
 -שמל תיתודידי"כ רטייריטלומ לש תינכ

 תוריהמ תודוקפב שומישה - ןכאו ,'שמת
 וא (םינש וא דיחי שקמ םע 6₪ז| שקמ יפוריצ)
 םירשפאמ ( שטוו םסשח) םיללגנ םיטירפת
 תא עצבל םיסונמו םיליחתמ םישמתשמל

 תניעט .ישוק לכ אלל תודוקפה יגוס לכ

 תועצמאב תעצבתמ חישקה קסידל הנכותה
 הלעפה ךא ,תיטמוטוא הנקתה תנכות
 ,רתוי תבכרומ הנכה תבייחמ םינוטילקתמ
 -תהה רחאל .הדובע ינוטילקת השולש לע

 -עפה רחאל תולעל תבייח הנכותה ,הנק
 60ח09.5ץ5 ץבוק ללוכה ,דחוימ לוחתא תל

 9,128 לדוגב 518068 תינסחמ ללוכה ,ץפושמ

 ,אםס , ופ\וקחואד -ל .5צ5 ימאתמו ,םיתב
 ןניאו הדימב ,הנכותה םע םיעיגמה 158-ו
 .ךלש בשחמב תומייק
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 לש תמדקתמ הנוכת איה תונולחב הדובע
 ינש םע הדובע תרשפאמ איה - רטייריטלומ
 עצבל לכות .ליבקמב - םיליעפ םיצבק
 ןוילעה ןולחהמ הקתעהו הביתכ ,הכירע

 תופשב דובעל םג לכות ,ךפיהלו ןותחתל

 -חהל ךילע היהי ךא ,םינושה תונולחב תונוש
 .תונולחה ןיב רובעתש םעפ לכב הפש ףיל

 ,תיסחי ,הבוטה ותודידי תורמל
 ילאדיאה םילילמתה דבעמ וניא רטייריטלומ

 ולש תירבעה .יוצמה ילארשיה שמתשמל
 תוירבעה תויתואהו ,ןיעל תצקמב "הרזומ"
 -וצתב ןה ,תויזעולה תויתואל תיסחי תולודג
 יטירפת םג .תספדמה בתכב םגו ךסמה תג
 -עפהה תוא תשגדומ ןהב ,םיללגנה תודוקפה
 ןניא ( !חעפזפס) עבצ ךופיה תועצמאב הל
 -ירפתה תא יתפדעה ,תישיא .האירקל תוחונ
 תעב .רתוי םיאירק ויהש ,תילגנאב םיט

 ךסמה תכירע ,ילגנא-ירבע בתכ תכירע
 תורושה תלילג תעב ,תצק "תללותשמ"
 הרוש הצקמ הלימ לש תיטמוטוא הרבעה)
 הלימ תבתכנ וב הרקמב .(האבה הרושל
 - תוירבע תויתוא הב תובלושמו תילגנאב
 םע .הלילגה תעב תויתואה רדס שבתשמ

 םיבר םילילמת ידבעמב ומכ אלש ,תאז

 לש הריבשה רדס רטייריטלומב ,םירחא

 שבתשה םא םגו ,ףיצרו ינויגה ילגנאה בתכה
 דואמ לק ,תילגנא/תירבעב תויתואה ףצר

 ןוכנ וניאש רבד) ונקתלו םוקמל עיגהל

 -שנייא" תמגוד םירחא םילילמת ידבעמב

 רטייריטלומ לש תירקיעה הייעבה (."ןייט
 הביתכמ הנכותה - הספדהה תוריהמ איה
 ,דרפנב הרוש לכב םייפרג םינמיס תספדמל

 קינורטויפמוקל יאדכ .עגיימו ךורא ךילהתהו

 שיש ימינפה ןורכיזה תא לצנל ךרד אוצמל
 .תוינרדומה תוספדמל

 הביתכ יתורישל קוקזש ימל ,םלוא
 רטייריטלומל לגתסהל יאדכ ,תינושל -בר
 תניינעמהו תירקיעה הנוכתה .היתוערגמלו
 תורשפאה איה ,רטייריטלומ לש רתויב
 הנכותה .דיחי ךמסמב תופש רפסמ בלשל
 תופש יתש םע תינטלומיס הדובע תרשפאמ
 רבעמהשכ ,תינשמ הפשו תישאר הפש -
 תכיפה .=2 שקמה תועצמאב עצבתמ ןהיניב
 68051006 לע הציחל .[4--ב תעצבתמ ךסמ
 אלא ,לבוקמכ ,תילגנאל ךתוא הריבעמ הניא
 -בעב ףסונ םינפוג טס םע הדובע תרשפאמ
 דע לש בוליש רשפאל היושע וז הנוכת .תיר
 .דיתעב - ליבקמב הדובע תופש שולש

 תנוכתמב רטייריטלומ תא ןיקתהל ןתינ
 תורכומה תויפוריאה תופשה ןיב םיפורצ לש
 ('ודכו תינמרג ,תידרפס ,תיתפרצ ,תילגנא)
 ןימימ תובתכנה) תוימש תופשל ןפרצל וא

 ןבלשל ףאו ,תירבע וא תיברע ומכ (לאמשל
 ,תיסור ומכ תויבלס תופש וא תיסור םע
 -ארקוא ,תינאוטיל ,תידגנוה ,תיניפ ,תיכ'צ ,

 הלא לכל ('ודכו תיברס ,תיטאורק ,תיני
 .יפוריאה בתכמ ירמגל הנוש תויתוא ךרעמ
 םה ףא םיעיפומ םירבסההו הרזעה יכסמ
 ,תיניפ ,תיברס ,תיסור ומכ ,תופש רפסמב

. 
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 רטייריטלומ :הנכותה םש
 ינושל בר םילילמת דבעמ :דועיי

 1987 :הנושאר חותיפ תנש
 קינורטויפמוק :חתפמה
 : םינוטילקת 10 :תבחרומה הסריגה תלוכת
 ( !ח518|ו) הנקתהב :הנגה

 (ןושאר טנופ ללוכ) %230 :ריחמ
 הפש לכל ב"ק 80 :הרזע ץבוק לדוג
 הפש לכל ב"ק 5 :ךסמל הפש טנופ לדוג

 הפשל ב'""ק 5.5 :תוכיס 9 תספדמ טנופ לדוג

 הפשל בייק 20 :תוכיס 24 תספדמ טנופ לדוג

 הפשל בייק 230 :רזייל תספדמ טנופ לדוג

 (דבלב קסיד) ביימ 2.5 :ןולימה לדוג

 .תילגנאו תירבע ,תיתפרצ ,תינמרג

 הלקו ,הטושפ תונושה תופשה תנקתה
 לבלבתת םא םגו ,ריהמ רבעמה - דואמ
 הרזח ךרד אצמת אלו ,תופשה בורמ תצק
 רישעה יטאורקה טירפתה וא יברסה ךובמהמ
 ( [6ש) ץבוקה תא רומשל דימת לכות -
 לכות ךכ - שדחמ הנכותה תא ליעפהלו

 תעב עצובש ינושארה ףורצל עיגהל דימת
 .הנכותה תנקתה

 ,תופש יתשמ רתוי ךמסמב בלשל ידכ

 לכשכ ,םיקלחב ךמסמה תא סיפדהל ןתינ

 ךרענ ,דרפנב דבועמ ,''קולב''כ רדגומ קלח
 תניעט רחאל ספדומו תויוצרה תופשב גצומו
 -בתמ תופשה ןיב רבעמה .המיאתמה הפשה
 לכות .ללמה ןוגרא טירפתב תודוקפ י''ע עצ

 ,ןסמ תפש ,תישארה הפשה תא רוחבל
 לכ ןיב המאתה אדוול ךילע .הספדהה תפשו
 ךסמה לע תספדהש המ לכש ידכ ,שולשה
 .יפוסה ךמסמב עיפוי ןכא

 םייפרג םינפוגב שמתשמ רטייריטלומ
 ביכרהל לכות ןכ לע ,ומצעב הנוב בשחמהש
 ןמיס וא תוא ,הרוצ לכ בשחמה ןורכיזב
 הנכותה תליבחב הלולכ וז תלוכיו ,הצרתש
 םילילמתה דבעמ םע העיגמה סאזפה

 רידגהל ךל רשפאמ הז הנכות לודומ .יסיסבה

 יפולח םינפוג טס וליפאו םידחוימ םינמיס
 םא - ליעפהל ךנוצרבש תופשה תחאל
 -חמל העודי יתלב התפשש הנידמל תעלקנ
 !ךלש בש

 בלושמב וא ,דרפנב רכמנה ,ףסונ לודומ
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 הו ו ןח

 -וממ ןולימ אוה ,תבחרומה הרודהמה םע
 תורדגה 250,000 ליכמה ,ילגנא--ירבע ,בשח
 תא .תילגנא/תירבעו תירבע/ תילגנאב םילימ

 ,הכירעה בצממ תורישי ליעפהל ןתינ ןולימה
 אוה םוגרתה ןוויכ .6וז| "2 לע הציחל י''ע
 בתוכ התא םא - הדובעה תפשל םאתהב
 הלימה םע ןולח גיצמ ןולימה - תילגנאב
 - הל ןימימו - ןמסה הארמ הילעש תילגנאה

 הציחל .תירבעב תומיאתמה םילימה תמישר
 תרחבנה הלימה תא תבלשמ |₪חופז לע
 לכות ,ךמצע תא ןוחבל הצרת םא .ךמסמב
 םגרתלו | ,סוז| 52 וירחא דיימו 2 ץוחלל
 םוגרתה םא - תרחבש הלימה תא הרזחב
 ...הרטמל תעלקש הארנכ - םיאתמ

 יסיסב ןולימ התע הניכמ קינורטויפמוק
 ידכ - הרזחבו תירבעל תיסורמ םוגרתל
 -ריגב םילילמת דבעמ םע בלושמב וניקתהל

 ינטלומיס םוגרת רשפאיש תיסור/תירבע הס
 -תפה ונל םיחיטבמ הרבחב .הביתכה ךלהמב
 התע תכרענ איה - בורקב תופסונ תוע
 ,תדחוימ הסריגב םילילמתה דבעמ תצפהל

 -ישה ישנא ,ילארשיה קושב ,תיסור/תירבע
 לע לקהל לכות וזכ הנכות יכ םירובס קוו
 "גראו תודסומב םישדח םילוע לש םתטילק
 "םאל יושע הזכ םילילמת דבעמ .םינוש םינו

 ,םיבשחמ םילעופ םהב םינוגראו תורבחל רש
 בותכל תורשפא םישדחה םילועל תונקהל
 תולקב ,תירבעל בתכה תא םגרתלו ,תיסורב

 תובסה עצבל ךרוצ היהיש ילבמו ,תיסחי

 . .תוספדמו הרמוח ,םיבשחמב
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 -ותב דייטצהל ךילע הנכותב שמתשהל ידכ
 ףיסוהל ךילע .םדוקה שדוחב ונבתכש הנכ
 ,הז רמאמב תומסרפתמה תונכותה תא הל
 .המלש תפטעמ לבקל ידכ

 :ינש קרפ
 תפטעמה תריצי
 .םיכרד רפסמב 05 תפטעמ ךורעל רשפא
 רודמב םיצבק תמישר ךל םיגיצמה הלאכ שי

 -וקפו םיצבק רוחבל לכות םהמ ,הירפס וא
 -כעה י''ע וא םיציחה ישקמ תועצמאב תוד
 םתוא ץירהלו םימיוסמ םיצבק ריאהל ,רב
 תוגיצמ תורחא תופטעמ .הליגרה ךרדב
 תודוקפ ליעפהל ךילעו ,הריחבל םיטירפת
 .תורדגומה תומישרב תועיפומה תונוש

 הנכותה לע ץורל תולוכי תופטעמה יתש

 התיה ונתריחב ךא ,רבעש שדוחב ונבתכש
 תיטקפמוק איהש ,םיטירפתה תנכות אקווד
 תססובמה תפטעמב רחבת םא .רתוי האנו
 בור תא לצנל לכות ,םיצבק תומישר לע
 םע רשקתהל ידכ ,ןאכ םיעיפומה םיצבקה
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 ךמצעב תנכח

 ךל הנב

 תראותמה תפטעמה ןיערג יונב דציכ ונרבסה רבעש שדוחב

 םרואלש םישגדהו ןונכתה ילוקיש תא ונרבסה ,וז הנכותב

 תא םילשנ הז רמאמב .הנכותה הנבמ תא ססבל ונרחב

 ןיבל הניב רשקמה שמתשמ קשממ תפסותב ,הנכותה רואית

 המאתהל תוטיש רפסמב לפטנ ןכ--ומכ .תפטעמה ןיערג

 .ךלש םיישעיאה םיכרצל 505 --ה תפטעמ לש תיפיצפס

 .ס6ה95סטז06 ,ןידראה םיתאה :תאמ

 -ממב םילק םייוניש בלשלו ,תפטעמה ןיערג

 .ומצע קש
 ןיבהל הסננ המצע הנכותל סנכנש ינפל

 דיוצמ הנכותה ןיערג .תפטעמה תלעופ דציכ
 -שמה קשממב הכימתל תויסיסב תולועפב

 םיצבקה תא ץירמ אוה ,השעמל .שמת
 שמתשמה ןתונש תוארוהל הבוגתכ םישורדה
 םג תקפסמ הנכותה .תפטעמה תועצמאב
 ןוסחאל םישורדה םיתב 2,048 לש ץצוח
 -תמל המודב ,( 60ח1וףטז8ווסח) הרוצתה יטרפ
 םיטרפ .תאז השוע 600ו800.00₪ו הב תנוכ
 קשממ ךרד תורשקתה ךלהמב םישורד הלא
 תרושקתה רוזאב רבעמב ,שמתשמה
 .( !ג63) ימושיי -ןיבה

 שש העציב ונראיתש תמדוקה הנכותה
 ,05ל האיצי הרשפא איה .תוירקיע תולטמ
 805-ל תאצל ,ןורכיזהמ המצע דירוהל
 -ה תירפסו ןנוכ תא ( ₪656ו) שדחמ ןיקתהלו
 האירק י"'ע תודוקפ עצבל ,םיירוקמה 5
 וא .םאפ יצבק עצבלו 60/ושוג אפ.60 --ל
 ןמס תא הז ץבוקמ הריבעמ םג איה .60\
 תרירב תא הנשמו ,8 וא 6 ומכ 005-ה
 .הליעפה הביבסל םאתהב 60 לש לדחמה

 יו

 תיטרפ 05 תפטעמ
 ,ןיערגה תנכותב תולועפ תרחוב תפטעמה

 ץצוחב היוצרה הדוקפה דוק ןוסחא י''ע

 ,םירחא םיצצוח תניעטו ,ןורכיזב דחוימ
 הדוקפה תלעפהל שורדה עדימב ,ליבקמב

 -הו םינותנה תא לטונ ןיערגה .היתואצותלו

 הלועפהשכ .תולועפה תא עצבמו ,דוק
 -יצמה הלועפה תא ליעפמ ןיערגה ,תמייתסמ
 .תפטעמה תועצמאב ,האצותה תא ונל הג

 תפטעמה בוציע
 יצבוק תא קסידהמ ארוק \ופ\ש.845 ץבוק
 לכ .רתוי וא דחא טירפת םיליכמה 450! -ה
 ףרוצמ הל \ופאש הלימב ליחתמ טירפת

 תאצמנ הזכ טירפת לכ ךותב .יוהיז רפסמ
 תולעפומה תולועפ לש הריחב תמישר

 תא רחבתש רחאל .טירפתה תועצמאב
 -וקהמ תמלעתמ הנכותה תשקובמה הלועפה
 םיהוזמה ,הנכותבש תורעההמו םיקירה םיו
 ץבוק הנבמ גציימ הרפסה ןמיס תועצמאב
 תועצמאב בצעל לכות רשא ,יטרדנטס טירפת

 .450/| ץבוקכ ורמשלו םילילמת דבעמ לכ

 המאתוה הנכותה
 שופאש 1 ,ןושארה טירפתב דימת ליחתהל
 .תע לכב והנשמל דחא טירפתמ רובעלו

 ןושארה טירפתב ןיקתהל לכות ,המגודל

 ןעצבל ןנכתמ התאש תומישמה תא ךלש

 ,ינורטקלא ןויליג - רתויב ההובגה תופיכתב
 תא זכרל לכות .םילילמת דוביעו ח''הנה

 תאו רחא טירפתב תוישומישה תונכותה
 םג תונבל לכות .ישילשב - םיקחשמה

 תולעפומה לוחתאו ,הרוצת יוניש תודוקפ
 .םיטירפתהמ תורישי

 הנכותה תביתכ
 ,םשוס< רובע הרהצהב הליחתמ הנכותה

 הדובעה תונוכתמ תורגש ההזמה 6
 תועצמאב .הנכותב תולולכה תורגש -תתו
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 -םפאמה ,םימלש םירפסמ תנוכתמב דובעל
 םג תנייפאמ הנכותה .רתוי ריהמ בושיח תרש
 ,ןורכיזה יצצוחל םינותנה תנוכתמ תא
 לכל 2,048 יצצוח 70 לש האצקה תרשפאמה
 -ימב םיפסונ םיצצוח תוצקהל לכות .רתויה
 תנייפאמ הנכותה ןכמ רחאל .ךרוצה תד
 ךלהמב ונתוא םישמשמה םיעובק רפסמ
 תאו ,הב םילולכה םינתשמה תא ,הדובעה
 השענ ףסונ ןויפא .םימייקה םינותנה יכרעמ
 "שמו םיכומס םיתב ינש תארוקה היצקנופב
 .םלש רפסמ גציימה דחא ךרעל םתוא תבל

 הנכותב עגיימה קלחה ןה הלאה תונכהה
 .ךשמהב לועפל ןבומכ הל תורשפאמ ןה ךא

 תא תעצבמ הנכותה לש תירקיעה האלולה
 ןיינעמה קלחה םג איהו ,תוירקיעה תולועפה
 .רתוי

 -ירקב ליחתמ הנכותה לש ליעפה קלחה
 -צוחה תובותכ תא תארוקה הרגש -תתל הא
 םיטירפתה ץבוק תא תרתאמ ,ןיערגהמ םיצ
 ותוא .ןורכיזל ףקתה טירפתה תא תארוקו
 עוציבב ,ךשמהב םג ךתוא שמשי ומצע דוק
 תכלל טילחת םא ,66160ז9|חו0 הרגשה -תת

 -ירפת םוקמב םיצבק תמישר תפטעמ לע
 .םיט

 תרתאמ ,66ו\6חטקגוה ,האבה הרגשה
 וב טירפתה ץבוק לש הירפסה םש תא
 םא תקדוב איה ,הליחת .תינכתה שמתשת
 ,אל םא .ץצוחב ןסחואמו ,רבכ רדגומ ץבוקה
 םשב תויתוא תרשרש ןורכיזב תשפחמ איה
 תשפחמ איה ,תאצמנ הניא םא .ססחשוםאט
 -רגה עייתסמ הב ,ק685011 םשב תרשרש
 וז תרשרשמ .קשממה תא ץירהל ידכ ןיע
 ,תינכתה םש תא ונלש הנכותה האיצומ
 .וואש תמויס ול המיאתמו

 הל קינעמ הנכותה לש יגולה הנבמה

 בצמ תא רוכזל הלוכי איה .הבר תושימג

 -חאל התוא תבזע וב םוקמה תאו הדובעה
 תיירפסב ליחתהל דימת הצרת םא ,הנור
 תא רדגה ,בצמ ותואבו תפטעמה
 םא .אואט ץבוק תמויסב הלש הירפסה -תת
 הב וזמ תרחא הירפסמ ליחתהל הצרת
 -תשמ התא םא - המגודל ,תפטעמה תאצמנ
 ₪5800ז תנכות םג היוצמ הב הירפסב שמ
 6|60%6- םג תואצמנ הב ,החיתפה תיירפסב
 טירפתה תא רדגה ,גונדס5א56. 841 --ו .5

 56ז - הדוקפה תועצמאב הלחתהל יוצרה
 .השדספא- ץבוקב תנקתומה ק6אופאט

 החיתפ טירפתל רובעל הצרת םא
 תא תונשל אוה תושעל ךילעש לכ ,רחא
 .וז הדוקפב הרדגהה

 הנכותה לש שופיחה ביתנ רדגוהש רחאל
 םיטירפתה ץבוק תא תקדוב הרגשה-תת
 ןיא האיגש ןאכ שי םא .ץבוקה תא תחתופו
 איהש ךות תגלדמ תינכותהו טירפת השעמל
 החילצה םא .ןיערגל עוציב רמג לע תחוודמ

 דיימ ותוא תרגוס איה ץבוקה תא חותפל
 .הלחתהה תדוקנל תרזוח הרגשה תתו

 תחא המישמ דוע עצבל תבייח תפטעמה
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 ךמצעב תנכח

 .ךתוא תרשל הנכומ היהת םרטב תפסונ
 תאצומ ,₪6806חט תארקנה וז הרגש--תת
 -רוק ,םיטירפתה ץבוקב יוצרה טירפתה תא
 -יישה עוציבה תוארוה תאו ויפיעס תא תא
 םינותנ ךרעמב התע םינסחואמ הלא .ול תוכ
 אל יכ הכירעמ הנכותהשכ םחוזץ5 הנוכמה
 -יבה תוארוה תא .םיפיעס 20--מ רתוי ויהי
 םשב םינתנ | ךועמב תרמוש איה עוצ
 םה םיפסונ םיכרעמ ינש = .19חט0ס חחח

 םהינש .185%607ו7800' --ו -וז5160 הו

 -ושקה תוארוהה לע עדימ ןוסחאל םישמשמ
 הנתשמ םג םייק .טירפתה תודוקפב תור
 רפסמ קיזחמה \ופחטשחזזץ6סטחו םשב יללכ

 .שומישל תונימזה טירפת תוריחב לש
 תסנכנ תינכותה הנכהה יבלש רחאל

 -םתה תגוצת לש תולועפ תעצבמה האלולל
 .ךתריחב תא שיקתש ךל הניתממו ,טיר
 לש תוברעתה תובייחמ תומיוסמ תוריחב
 -דתסמ תולועפהמ קלח דועב ,ןיערגה תנכות
 םיטירפת יוניש ומכ ,ןמצע תוחוכב בטיה תור
 .תוירפסו

 לע תבתוכ | פופסו8ץשו6חט תרגש-תת

 טשקל לכות .יחכונה טירפתה תא ךסמה
 םאתהב ,''תפצק''ו תופסות הב בלשלו התוא

 ףיסוהל וליפאו ,ךילע הבוהאה תנוכתמל

 לש תויפרגה תויתואה טס תועצמאב תונולח

 .םישדח םיעבצ סינכהל וא 450וו

 -ממ 6(66חט0סו06 - האבה תינכותה
 דימת תאצמנה ₪-מ שקמ תשקהל הנית
 -צמנה רתויב תמדקתמה תואל דעו ,הליחתב
 עייתסהל לכות ןאכ םג .יחכונה טירפתב תא
 ןמס המגודל ,ךנוצרכ תופסותו םירופישב
 .רבכע תכימתו לגרס

 תטלוק תינכתה ,ךתריחב תא תשקהשכ
 לש ןורחא םוקימו ךתריחב - ןותנה תא
 .הלאה םיכרעה תא ץצוחב תרמושו ,ןמסה

 הרגש-תתב ,התע הליחתמ החמשה
 הלועפ לכ תעצבמו ,הנומתל תסנכנה השדח

 ךרעה תא תרמוש הנכותה ,הליחת .דרפנב
 אל םא 0 - דחוימ ץצוחב האבה הלועפה לש
 הליחתמ ןאכ הרושה םא .רבד הל יופצ
 הדוקפה תא תחקול הנכותה ,\1פ%ט הלימב
 רמשנ רבדהש יפכ ,הנוש טירפתב יוניש עצבל
 יוכשה רחאל ,שמתשמה תורשל ץצוחב
 אורקל ידכ 6\₪980חש-ל תארוק הנכותה
 .אבה ץבוקה תא

 איה הנכותב התע תמשרנה תוליעפה םא
 ,תרחא הרגש -תתל תארוק תפטעמה ,םאוז
 תדמוע הנכותהש ךכ לע ןיערגל רוסמתש ידכ

 -ל הרזחב רבוע דוקיפהו ,הצוחה תאצל

 וא 65 הדוקפב הליחתמ הלועפה םא .5
 יוניש לש המישמב תלפטמ תפטעמה 6פ5ו8

 תאז תושעל הלוכי איה הלועפה תיירפס

 60 וו הס.6- -ל רשקתהל ילבמ ,המצעב
 .תאזכ הטושפ הלועפ עצבל ידכ ,ןיערגב סו
 תפטעמה ,55ז הלימב הליחתמ הלועפה םא

 לש הביבסב םירטמרפ יוניש ןיערגל הרידגמ
 .600+ תדוקפ

 ,6)) האירק ןמיסב הליחתמ הלועפה םא
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 -וקפ לאכ האבה הלימל תסחייתמ תפטעמה
 ץבוק התיה וליאכ התוא תעצבמו עוציב תד
 תפטעמה ,הז ןמיס אלל .5א5 תמויס לעב
 לפטל ןיערגב 60 האס.60 ₪ --מ תשקבמ
 .תאזה הדוקפב

 -סמב תלהנתמ ךלש תוריחבהמ תחא לכ
 תודוקפ ףיסוהל הצרת םא  .|=...ם( 851 לול

 תדרוה ,המגודל ,תפטעמהמ רישי עוציבל
 ףיסוהל לכות ,תוקידב תצרה וא ,םיצבק
 תומישרב ,הדוקפ לכל המיאתמ הרוש
 תא תתל םא טילחהל ךילע .םיטירפתה

 -כרומל םאתהב ,ןיערגל וא תפטעמל עוציבה

 תחא לכ קודב ,טילחהל ידכ .הדוקפה תוב
 םיתיעל .עוציבה ינמז תא דודמו ,םיכרדהמ
 סטוס6א לש 5511 תודוקפ תפטעמה עצבת

 .ןיערגהמ רתוי הבר תוריהמב 0
 תוינכת לש ףסוא תוליכמ תוינכותה ראש

 .תודוקפה תא עצבמה תורגש--תתו הנשמ
 ןהלש תא תושוע תוירפס תונשמה תורגש
 ,ןיערגל השיגה תורגש .תפטעמל תורזוחו

 -כיזה יצצוחב םינותנה תא הליחת תובתוכ
 םיצצוחל השיגה .ןיערגל תושגינש ינפל ,ןור

 הליעפמ ךכ רחאו 0%65וזוחַפ י"ע תעצבתמ
 תא חולשל הדיקפתש 5א60018 תינכותה תא
 ןיערגה יארחא ,התעמ .ןיערגל יוצרה דוקה
 ריזחמו הדוקפה תולולכה תוארוהה עוציבל
 .תויוצרה תובושתה תא תפטעמל

 תינכותה תבחרה
 .תובר םיכרדב תפטעמה תא ללכשל לכות

 הל ףיסוהל ךל תורשפאמ תולק תופסות

 םיטירפתה תא זכרמל לכות - ביהרמ הארמ

 -גהל ,תוינועבצ תורגסמב וא ,ךסמה עצמאב
 תא ףיסוהל וא ,טלוב וקכ ןמסה תא ריד
 .הדובעב הבר תושימג רשפאל ידכ רבכעה
 .הנכותב הסינכ תמסיס ףיסוהל םג לכות

 ,םיצבק תפטעמ ןאכ בלשל הצרת םא
 שמתשהל ךילע ,םיטירפת תפטעמ םוקמב
 סטוסא 885ו0 לש 6411 !אדםאהטקד תדוקפב

 ונלצא םינוכמב 005 יתורש תא עצבל ידכ

 תא ארקת דימתש ידכ ,=ו!6%8א1-ו 1

 תינכותל לצנל לכות .המיאתמה הירפסה

 -גש תיירפסב תאצמנה תומוד תוינכות תאז
 .0שוסא ₪8966-ב רבכ העיגמה תור

 -ירפת תגוצתב בלשל הצרת םא ,ףוסבלו
 הווצא יצבק לע תוססובמה תודוקפ םיט
 יצבק תומש תא חולשל ךילע ,תרצייש

 ונממ שקבלו ןיערגה לא( .841) הווצאה
 ןוויכמ ,60 וו האס.60 תועצמאב םעצבל

 יצבוקכ םהב הריכמ הניא המצע 005-ש
 תעדוי 60 ב₪ס.60₪ קר - הלעפה

 .הלעפה יצבוקכ הווצא יצבוקל סחייתהל
 לכות 6 וא לקספב אצמתמ התא םא

 ,הלא תופשל תולקב הנכותה תא ריבעהל
 -רגל ,קיסייבוברוטב התוא בותכל םג לכות
 ,תללוכה הנכותה תצירל יארחאה אוהש ,ןיע
 אוהו רבדמ התא הפש הזיאב תפכא אל ללכ
 -אתהב האלמ תושימג ךל רשפאל ידכ חתופ

 . .תפטעמה תמ
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 םירקחמב םיפצומ ונא םינורחאה םישדוחב

 תולחמ'" הנוכמש המב םיזכרתמה םייאופר

 תעפשהב םינדה םירקחמ .''בשחמ תורושק
 שמתשמ לש זוכירה רשוכ לע ךסמה דוציר

 -חרתמה תורצה יגפמ ונתוא םיריהזמ 6-ה
 תואמ המכ דוע עיקשהל ?ןורתפ) ונילע תוש
 םג ונתוא םיריהזמ .( \ט1₪508ח לע םילקש

 וידרה תנירק לש תיטתופיהה התעפשה ינפמ
 קחרמב ההובג המרל העיגמה ,ךומנ רדתב
 םירקחמה .בשחמה ירוחאמ מ"ס הנומש
 ןוויכב םידקמתמ ,רמול יל השרוי םא ,הלאה

 תויעוצקמה תולחמה ףסוא תא .ןוכנ אלה
 רוקחל םיכירצ בשחמה ןמ תועבונה
 םינשב .הנירקל החמומ אל ,רטאיכיספה

 סיסב ילש בשחמה לע יתילעה תונורחאה
 לצא יתיהיזש םימוטפמיס לש בכרומ םינותנ

 -וטפמיס ,ישיא בשחמב םישמתשמה ירבח
 עפש בינהל ולכי ,םות דע ורקחנ וליאש םימ

 -שה םייגולוכיספה םינואטיבב םירמאמ לש
 .םינו

 ואר .תוריהמה ףוריט תא המגודל וחק
 וז הלחמב םיקולה םישנא םינכומ ףסכ המכ

 רתויו רתוי םיריהמ םיבשחמ תרומת םלשל

 םהלש ירקיעה ישעמה שומישה רשאכ -
 רבכ םה רשאכו ;םילילמת דוביע םצעב אוה

 1991 ראורבפ

 תדלקמה לעמ טבמ

 טוריווה דיאונארפ
 יעגזשמ ראשו

 יטרג הכימ תאמ
\ 

 -ותהש ןטק הכ אוה ינורטקלא ןויליגב םיעגו | :

 דע םייתש ךותב ויאת לכ תא תבשחמ הנב
 .הנורחאה שקמה תשקהמ תוינשילימ שולש
 םיחקול םהש םינוכיסה לע םיבשוח םה םאה
 תינכותב םישמתשמ םהשכ םמצע לע
 ךוסחל ידכ קר ,קסיד ₪4₪ו וא קסיד תנמטה
 תירונ בוהבה תעב - רוזמרב הינש יצח
 ?קסידה

 המ .וזה הלחמב יתיקל אל ינא .אל

 אוה ינחלוש לעש ז606 386-ה !םואתפ

 תמאב ינאש המ ,וניניב .יחרכהה םומינימה
 ינא םייתניב ךא אירב 486/33 הזיא הז ךירצ
 רשאי ילש קנבה להנמש דע תוחפל) קפאתמ

 ?םתלאש המ (.יתשקבש יארשאה תא יל
 ?םילילמת דוביעב רקיעב קסוע ינא םאה

 רובענ ואוב ,המ םיעדוי םתא ...לבא ןוכנ
 ברעל ילב ,השקבבו ,האבה שפנה תלחמל
 .לפטמה תא

 -וטנופכ תורפסב רכומה םינפוגה ןועגיש
 -צעמ תפלוחה תיסחי הלק הלחמ איה ,הינמ
 איה .םישדח המכ רובעכ ,לופיט אלל םג המ

 רזייל תספדמ שכרש ימ לכ טעמכ תפקות
 תויתוא יגוסב קחשמ תרשפאמה הנכותו
 עוציבב אטבתמ הלחמה לש האיש .ןלדוגו
 ןויסנב - רצק בתכמ ותוא לש תוספדה 7
 יאלפ ןפוג ותוא לש ולדוגו וגוס תא אוצמל

 םירקמ .הלוחה לש ומעטל רתויב םיאתמה
 לכ ןהבש תוספדהב םיאטבתמ תוחפ םירומח

 םימלעתמ םיגולוכיספה
 לש תבשחוממה התסריגמ

 - תיתייפכה תונפסאה
 םידיפקמ הנכותה ינפסא
 הנכות לכ בוט ףסכב שוכרל
 .םכרדב תירקנש

 יל

 הנוכתב וא הנוש ןפוגב שומיש השוע הקסיפ

 "םטמהש העפות .תספדמה לש תרחא המכח

 םיריבסמ הכירצה ילגרהב םיחמתמה םיל

 האצוהה תא קידצהל ישפנה ךרוצב התוא

 תפלוח הלחמה ,רומאכ .תספדמה תשיכרל

 רבכ השקשכ ,הנש יצחכ רחאל המצעמ
 -תכמה ןיבל םישדחה םיבתכמה ןיב לידבהל

 תספדמב ,הנש ינפל הלוחה סיפדהש םיב

 .הקיתווה תוכיסה
 הרקחנש העפות איה תיתייפכ תונפסא

 -ישממ הלא ךא - םיבר םיגולוכיספ י''ע רבכ

 ינא .תבשחוממה התסריגמ םלעתהל םיכ

 םייתייפכ תונכות ינפסא המכ תישיא ריכמ

 -וחל תמרוג היססבואה ,בוטה הרקמב .הלאכ

 תשיכרל םילודג ףסכ ימוכס איצוהל הל

 םוי ,רדנוכופיהל המודב
 סוריווה דיאונארפ לש הדובע
 ענמה תולועפב ליתתמ
 .תויתרגשה

 ךבתסהל - רתוי םירומח םירקמבו ,תונכות
 גיצהל לכויש ידכ קר תאז לכו - םילילפב
 תומרע וא תואספוק לש תורדס ריקה ןוראב
 תושידחה תונכותה תא םיליכמה םיטקסיד
 ןפסאמ יתלאש םישדוח המכ ינפל .רתויב
 ידכ ,הנכות לש הנורחאה הסריגה תא הזכ
 .העקשהה תא הווש ןוכדעה םא תוארל
 העקתנ איה הנכותה תא יתנעטש רחאל
 יתלאשו ירבחל יתנפלט .המסיס תשקבב

 אל אוה יתעתפהל .שיקהל ךירצ המ ותוא
 ףסכב הנכותה תא שכרש תורמל - עדי
 !םישדח השולש רבכ ולצא התיה איהו ,אלמ

 -סאה תיססבואמ םילבוסה ירחא ףסונ בקעמ
 וניא יתייפכה ןפסאה יכ יל וריהבה תונפ
 ךישממו תושדחה תונכותב ללכ שמתשמ
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 תוקיתע תונכות שולש ןתוא םע דובעל
 .ולש ןושארה בשחמה תא הנקש תעב שכרש
 ףסוא טושפ אוה ,תונכותב שמתשמ אל אוה
 !ןתוא

 הז ,ןכ ?ילא םילפטנ בוש םתא המ

 רכומה םינפוגה ןועגיש
 איה ,הינמוטנופכ תורפסב
 תפלוחה תיסחי הלק הלחמ
 ,לופיט אלל םג המצעמ
 .םישדח המכ רובעכ

 לש םירפסה הלאו 6 סטוסא הזו וחשש
 06810%\5 חוטפ לש הספוקה וזו ,5.0 ןוטרונ
 הספוקה תא השקבב ובזעת ,לימדרוו הז ,ןוכנ
 ןפסא אל ינא .חשה יקחשמ תנומש םע וזה
 קסידה לע םוקמו ןמז יל ןיא טושפ ,תונכות
 םיפצמ אל םתא ירה בוט .ןלוכ ליבשב

 ינא המל .ןוכנ טקסידהמ ןהב שמתשאש
 ...ךרטצא םעפ ...ילוא ?שורפ המ ?רמוש
 םירקמ לע רבדמ ינא ,בוט יתוא ובזעת
 -יווה תייונארפ לע םכל יתרפיס ,םייתימא
 ?סור

 דא ןכוסמ הלוח וניא סוריווה דיאונארפ

 תא ועבה

 תדלקמה לעמ טבמ

 דושב ונמזמ שילשכ זבזבמ וז הלחמב הקולה
 אל סוריוו םושש תוחיטבמה תולועפ תר
 וא ןופלטה וקמ ץופקי ,ולש תכרעמל רודחי
 .רקיה בשחמה ךותל רשי שדח טקסידמ
 לש הדובע םוי ,יוצמה רדנוכופיהל המודב
 ענמה תולועפב ליחתמ סוריווה דיאונארפ
 קסידל םינוסיחו תוקידב תרוש .תויתרגשה
 םיקדוב םתא םג ,םירמוא םתא המ .חישקה
 לכ םיצירמ םתא םאה לבא ,חטב ?םוי לכ

 160 לכ לע תונוש רוהיט תונכות עברא רקוב
 םייתעש העש לש ןיינע הז ?קסידה לש ב'ימ
 לכ תא םיבגמ םתא םאה .םומיסקמ -
 םירמוש םתא דציכ ?תועייי המכ ידימ קסידה
 ?םינותנו עדימ םע דרשמל ועיגהש םיקסיד
 אז םתשכר םאה !תומוטא ןוליינ תויקשב
 קודבל ידכ קר ,חישק קסיד ילב ,"דבאתמ"

 וסנכויש ינפל ,הלאה םיקסידה תא וילע

 הלוח וניא סוריווה דיאונרפ
 זבזבמ קר אוה ,ןכוסמ
 תולועפב וייחמ שילשכ
 אל סוריוו םושש תוחיטבמה
 רשי שדח טקסידמ ץופקי
 .ולש רקיה בשחמה ךותל

 ותוי הבוט תוכיאב סיפדהל ךיא

 רקיה הדובעה בשחמ לש ילירטסה ןנוכל
 םעפ לכב "סוריוו" םיקעוצ ךכ רחאו םכלש

 לש תויוכמס ביר ללגב עקתנ בשחמהש
 -ודמש הדבועה ,ןוכנ ?ןורכיז תונכוש תונכות
 הנכסה תא תרתוס הניא דיאונארפב רב
 םייחב רבד לכ ומכ לבא סוריווהמ תיתימאה

 םג ןגמ הז דיאונארפ ,בגא .היצרופורפ תצק -

 34 םרוזחשל תושורד ללכ ךרדבש ,םינותנ לע
 .עצוממב תוקד

 סוריווה דיאונארפ ,יתייפכה ןפסאה דצל
 םיטנייצפ המכ דוע םיבצינ תוריהמה ףרוטמו
 תובר תועש שידקמה היצמוטואה ףודר ומכ
 תושקה עברא ול ךוסחיש דוק תוטלקהל
 תא עגשמה "םא המ'' הלוח ;שדוחב תדלקמ
 " תולועפ עצבל תונויסנב ינורטקלאה ןויליגה

 היהי תיבירה רעש םא היהי המ) .''\צחהו ו[
 םג ונשי .(!היהא רישע המכ וי - %
 ידכ םישדוח קבאנה ,יתייפכ תונגה חצפמ
 חייש 99-ב תרכמנש הנכותמ הנגה ריסהל
 דוע ונרפיס אלו ,אליממ רבכ םליש םתואש

 - 885 לש היינאמ - דחוימ ןיממ הייטס לע
 רתויל עיגמ ולש ןופלטה ןובשחש הלוח

 אוה וייוואמ אישש ,שדוחל ח''ש 4,000-מ
 תומיעפ תא תרפוסה הנכות דירוהל חילצהל

 םיברו ,הלא לכ !םדומב תרושקתה לש הנומה
 תוזונגאיד חולשל םינמזומ םיארוק) םירחא

 -טאיכיספל בהז הרכמ תויהל םילוכי (תופסונ

 תא הדביא דווילוהשכ ,התע ,דיתעה לש םיר

 ₪ .ןוקיליסה קמע תבוטל הרהוז

 .ל אר שב קס הריק 6לפ לפ3כה
 .04-669663 ,66949% .לט 7 הדוהי ןב ינבא תא ןועבג :הפיחה .0 ו 0 80 לפפש ₪ ןועבג :םייתעבג

 רבכש םיטרס םניה סקטוברק ויד יטרס
 םיסיפדמל םימיאתמכ םיעודי תובר םינש
 םימיאתמ סקטוברק יטרס ,םינעוצקמ
 תונוכמ יגוס .לכלו בשחמ תוספדמל
 ,הביתכה
 4 : הוושט קו דב רח ר
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 ןהכ וסינ תאמ

 זיגרמ הז יחוא

 שיש ימ לכ ריכמ ןלהל תראותמה העפותה תא

 .םיימוימ רתוי ,קסעב וא תיבב ,ישיא בשחמ ול

 רקלחי יתמ) םידלוקה יקיתומ ,ךמאנה םכדבע

 יאבשחמ בר ומכ רהשמ ?קתו תוגרד ונל םג

 הנומש רבכ התוא יח (םייבמר - דואמ ריכב

 םשרמה תא רוזגל םישקבתמ םיניינועמה
 ,םידידי ,םלועה לכ .רוטינומה לע קיבדהלו
 םיקסעומו םיקיסעמ ,םינכש ,החפשמ יבורק
 הלא ."םיניבמה" לאכ ונילא םיסחייתמ

 תא םיריכמש הלא .םהילע ךומסל רשפאש
 .רלוד 27 םהל וכסחיש הלא .םיקירטה לכ

 הלילו םוי םתוא ףירטהל רשפאש הלא

 ןמ יאבשחמ איצוהל תולגוסמש תולאשב

 :ךכ ךלוה הז ללכ ךרדב .תעדה

 ו

 יינבל תונקל יתטלחה*
 ןופלט תוחיש םירשע .ץחלה איש .רקובב 1

 העצה דלוקו בשוי התא .ליבקמב תולהנתמ
 ינבצע ,בשחמה ךותל רלוד 30,000 לש

 ,סקפה חולשמ ינפל תוקד 5 ,זאו .ירטסיהו
 ,וסינ" :םוקרטניאב הריכזמה לש הלוק עמשנ
 אוה'" "?הז ימ" ".ךליבשב וקה לע והשימ

 ןב אוה ינב "'.ינב ומש ,ךתוא ריכמ אוהש ןעוט
 לכו יסיג ,םייתימאה ידוד ינב יל וחלסיו) ידוד

 ולש אמא) תושעל המ ןיא דוד ןב דגנ .(רתיה
 .ףופשה תא םירמ ינא .(הנטק אל הפשכמ

 ןופלט ךל ריזחהל לוכי ינא ,ןלהא ,ינב :ינא
 ?העש עבר דועב
 אוה) קוסע ינא .הקד קר חקי הז ,בוזע :ינב
 בשחמ הזיא תונקל יתבשח ,עמשת .(!!קוסע
 זא .הזב ןיבמ התאש עדוי ינאו התיבה ישיא
 ?רמוא התא המ
 ...ברעב רבדנ אוב .בוט ןויער :ינא
 .הדעסמל םיאצוי ונחנא ,ברעב בוזע :ינב
 ?הז המ עדוי התא .מבי םאות תחקל יל ורמא
 לא .יאדכ .הז המ עדוי ינא ןכ ...ינב :ינא
 .םיימעפ בושחת
 יט-סקא םאות יל עיצה ןאכ והשימ :ינב
 .םימולשת השישב רלוד 700-ב

 ,עגר :(יוצמ טוידיא ומכ תדוכלמב לפונ) ינא
 ?קסיד ילב וא קסיד םא הז

 1991 ראורבפ

 ,לזמה תיברמל .תולכסתמו תוכורא םינש
 .הטפותה לע רבגתהל םיכרד רפסמ יתאצמ

 20 ול שי לבא .םיקסידב ןיבמ אל ינא :ינב

 .והשמ הגמ
 ?יט--ייא חקית אלש המל :(רתוי קומע) ינא

 ...ןשוימ תצק אוה יט-סקא
 תבשל רשפא יתמ .יל ורמאש המ הז :ינב

 ריבסתו םיטקפסורפה םע תוקד המכ ךתיא

 ?הלאה תומשה לכ הז המ יל

 ...אבה עובשב :ינא
 ינא תוקד יתש ,הביבסב ינא הרקמב :ינב

 .הפקל םימ םישת .ךלצא

 - 2'סמ הנצס

 דבוע אל בשחמה
 -דהל רבכ עדוי ינב ידוד ןב ,םיישדוח רחאל
 .הרתי תונעוצקמב בשחמה תא תובכלו קיל
 .רדתסמ ךכ לכ אל אוה םירבדה ראש םע
 רפסו אורקל חרוט אל אוה הכרדה תרבוח

 ליבשב .וליבשב תיניס אוה תירבעב סוד--סמ
 ?רייארפה תא שי םא רפס המ
 ".ייא .לא יטילקרפ''ב הדנולבה ,ברעב 0

 הסנמ .הפסה לע ךופש םכדבעו ךסמה לע
 לצא ויחולש רבח תאו יעדומ תא חוכשל
 .לצלצמ ןופלטה .5 'סמ המושה דיקפ

 !ךתוא יתפפתש לזמ ,ןלהא :ינב
 האור ינא ?העש יצח דוע ילוא ...ינב :ינא
 .תעכ היזיבלט
 ,עמשת .תוארל המ ןיא ,היזיבלט בוזע :ינב
 .לאשת לא ,בשחמב ןגלב הזכ ילצא ךלוה

 ? םזזסז ₪680וחַפ פזוט6 6 הז המ ,דיגת

 ...קסידב הייעב שיש רמוא הז :ינא
 ?גשומ ךל שי .יל הרק הז ךיא ןיינעמ ?ןכ :ינב
 תדוכלמב בוש לפונ) .אלש תמאב :ינא

 ?הז ינפל תישע המ (םיאבשחמה
 ... םסזח81 תדוקפ הז המ קודבל יתיסינ :ינב
 לכ תא תקחמ ,ינב (םלההמ אצוי) :ינא
 !קסידה
 םושב בותכ אל הז המל זא !ךייחב :ינב
 ?םוקמ

 ו

 תישונאה הביבסב יאבשחמה
 !!?ארוק אל התא המל זא :ינא
 ילש ןבה .יתוא ליצהל בייח התא ,עמשת :ינב

 לכ תא ול יתקחמש הארי אוה םא יתוא גורהי
 ?הז תא ליצמ ינא ךיא .םיקחשמה
 ...ךבוסמ תצק הז נא
 ןואג התא ?ךליבשב הז המ .תויוטש :ינב
 .תוקד 2 ךל חקיי .םיבשחמב
 ןוטילקת תא חקית ,עמשת ...בוט :ינא
5% . 

 -בה ,הפיו ריהב םויב ,שדוחכ ינפל ,הנהו
 לכל םיאתמ אל אוהש ןוכנ .ןורתיפה חיל

 -רטה לכל ןייוצמ אוה לבא ,רבעה ןמ ז'ינבה

 .דיתעל םינד

 .רומשו רוזג

 "יויו ור

 בו שופ

 :1 יסמ ךורקיע
 התא םא .ךופהה בשחמה לע ינבל ץלמה
 ףידע .שוטניקמ לע ץלמה ,יס.יפ יאבשחמ
 בשחמ לע ץלמה ,רוציקב .י'הגימא" וליפא
 .ונממ גשומ םוש ךל ןיאש

 .רורב ןויערה - וניניבש םיאשוטניקמל
 הנקי '"רקאס''הש ירחא .יס.יפ לע וצילמה
 יתיישעת טקשל םייופצ םתא ,בשחמה תא
 ,הזה בשחמב םולכ םיניבמ אל" םתא יכ
 ."ייחב

 :2 יסמ ןורקיע
 לא חטבו) ךלש הנכותה תא ינבל הנקת לא

 -יפא ,םישי הרמוחה ןורקיע .(!ורובע קיתעת
 לע םוחב ץלמה .הנכותה לע ,תאש רתיב ול

 סרוקל תכלל ינב תא ץלא !הרחתמ הנכות

 ןודינ התא תרחא ,הכרדהו הכימת לע םלשלו
 לש וליצמו וכירדמ--ודבע רותב חצנ ייחל

 ילש הנכותה" :חתפמה טפשמ תא רוכז .ינב
 -וצמ איהה הנכותהש יתעמש לבא ,תנברוחמ
 "!דעב ינא .תניי

 5 סו קש
 אלש ימל !חישק טילקת לא ץילמת לא

 לפנו םימדוקה תונורקעה תא םשייל חילצה
 םכרבעמ םירכוז םתאש ומכ .ינב לש ותשרב
 -יצומ םינוטילקת יננוכ םע הדובעה ,קוחרה
 -קתה .בשחמל ברקתהל קשחה לכ תא הא

 יננוכ ,וגרובע ןוסא אוה חישקה טיל
 םעפ 300 ירחא .ןורתיפה םה םינוטילקתה
 וליפא ,8 ןוטילקת לש הסנכהו האצוה לש
 סינכיו בשחמה לע רתווי רתויב עורגה ינב
 !ןוראל ותוא

 . !דבוע םשרמהש יל ונימאת
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 ב"לקל ףרטצהל ןעמזומ התא

 15678 65 /701685101818פ 58

 תויולת יתלב דומיל תוצובק

 םיבועהאו םיושענא לוע עדימה זכרע לוהינב

 ןודעומה ירבח םיחעומ .חווצ .תייחנהבו

 ןכ6נטסזנתש 1מ10118ז10מ 5/5168 6

 וןעוצקמו שמתשמ ,רקי תימע

 רעו םוחתב הריהמה תוחתפתהל עדומ התא בושחימה תייגולונכט יגשיה תא הכלהכ לצנמש ימכ :ךרובע שדח ןודעומ

 לש עדימה זכרמ ךרועש םינוש ןויע ימיב תפתתשה רבכ ,םנמאו .תויוחתפתהל ליבקמב תומדקתהבו דומילב ינויחה ךרוצל

 ,ונכרעש רקסהו תוברה תוינפה סיסב לע התע .(תונורחאה םינשה 5-ב עדיה תיזחב דימלת ימי יפלא) םיבשחמו םישנא

 .ןויסנ יריטעמו תעד יביחרמ םישגפמו תוחמתה ,דומילל םינודעומ תמקה ךות םוצעה עדיה תרבעה תא דסמל ונתעדב

 םישנא לש עדימה זכרמ לחי םלועב םישמתשמל עדי ינודעומ לש החלצהה יפ לע :לודגה םלועב באלק ומכ ןודעומ

 .םיאבה םינודעומה 12 תוליעפ תא זכרל םיבשחמו

 דיחיה "סרטניא"ה .םהשלכ םיסרטניא ילעב וא םיצעוי ,םיקפסב םייולת םניאו םיאמצע םינודעומה :יולת יתלב ןודעומ

 י"ע םולשתהו םושירה םא םג) דבלב ישיא סיסב לע איה תורבחה .ישומיש עדי תרבעה ירק ,ןודעומה ירבח לש אוה

 .תישפוח המירזב עדימ :הרטמה .(הרבחה

 ןוסחיא לש תושידח תויגולונכטב םינותנו עדימ לוהינל ןודעומ אוה (1-61'027ט8 באלק/יטפוא .1

 יזכרמ ,עדימ ילהנמ :באלק/יטפוא ןודעומ ירבח .רחסמו האופר ,הימדקא ,רקחמ ,תואביכרא ימושיל יטפוא
 .םילהנמו םיאביכרא ,בושחימ

 תינורטקלא תו"לומב שומישה תצפהל ילארשיה ןודעומה אוה 21181,1511-(6]טפ באלק/שילבאפ 2

 ,הרוטנוו :תונכותה ןיב .א18400-ו 0 יבשחמ לע תבשחוממ הקיפראגו תולומ תונכותב עדיה תקמעהל .עק

 .עבצ תוספדמו םיקרוסכ רזעה דויצו תויפארגה תונכותה רחבמו 382 ,שגד ,תירדס ,טס-הטד ,ףד-בר ,בתכ-בר

 .םיניינעתמו םיבצעמ ,םידעתמ ,םיינכט םיבתכ ,םיאקיפארג ,ם"ילומל :באלק /שילבאפ ןודעומ ירבח

 בושחימב םלועבו ראב םינורחאה םישודיתה לע םח עדימ ציפי 17118 800-61טט באלק/וברוט .5

 .המודכו ללכושמ יפקיה דויצ ,םימכח םיסיטרכ ,הלעפה יציאמ ,08 לש םיקסיד ,486 יבשחמ :המצוע-בר ישיא

 .םיניינעתמ םילהנמו םיבהלנ םיאבשתמ ,םיבשחמ ינעוצקמ :באלק/וברוט ןודעומ ירבח

 ,ןייטשניא ,ב-א :לארשיב םילילמת ידבעמ ישמתשמל עדיה ןודעומ \%/028 -611טפ באלק/דרוו .4

 להנימ ישנא ,םילילמת ידבעמב םישמתשמ :באלק/דרוו ןודעומ ירבח .טסקטויק ,סעונ ,לימדרוו ,דרוויריא

 .תרושקתו

 ראב ץופנה ילארשיה םימושיה ללוחמ קי'גמ ימושיל ןודעומה \710(140216-0ם5 באלק/קי'גמ .5
 םיחתפמ :באלק/ק'יגמ ןודעומ ירבח .םיקירטו םיפיט ,לולכשל תונויער ,םימושי וגצוי ןודעומה ישגפמב סלועבו

 .להנימו בשחמ ישנא ,םישמתשמו

 לע תוססובמה תותשר לש םיברה םימשתשמה תא שיגפי ןודעומה צץ( 51,-6]טפ באלק/לבונ .6

 ןודעומ ירבח .םלועב םישמתשמה ןויסנ ץפויו ליעי תותשר לוהינ יאשונ וב ונודיו לבונ לש הלעפהה תוכרעמ

 .לבונ תביבסב תוימוקמ תותשר יקזחמו ישמתשמ :באלק/לבונ

 תחטבא ,תוכרעמ יוביג ,םינותנו עדימ תחטבאל לארשיה ןודעומה אוה 548-6105 באלק/ן"מא .ל

 :באלק/ן"מא ןודעומ ירבח .בושחימב תויוכז תרימשו ,םיסוריו תנגה ,תוששואתהו םוריח יבצמ ,הפיצר תוליעפ

 .ד"ועו ,ןוחטב יניצק ,םילהנמ ,םיאבשחמ
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 שומישה תרבגהלו עדי תצפהל ילארשיה ןודעומה אוה 84 8060005-61טפ - צבאלק/דוקרב 8
 ןודעומ ירבח .2025 תורישהו רכמה תודוקנבו ןוסחיאב ,רוציב רחסמבו הישעתב בשחוממ סינותנ ףוסיאב
 .םימשתשמו םיקפס ,םינרצי ,ינכט תווצ ,םיאבשחמ ,םילהנמ :באלק/דוקרב

 ,סוטול יחמתמ םיינורטקלא תונויליג ישמתשמל עדי ןודעומ \%/1147-18-61טפ באלק/תונויליג .פ
 ,םיקירטו םיפיט ,תוטיש וגצוי ולש ינועברה באלק-גאמבו ןודעומה ישגפמב .םירחאו 20/20 ,לסקא ורפ ורטאוק
 ,םירייסנניפ ,םיבשח ,םילהנמ :באלק/תונויליג ןודעומ ירבח .ןוירפהו תוליעיה תרבגהל תועצהו תונויער

 .םינעוצקמו םיסדנהמ ,םיצעוי ,םיתמומ ,םיאבשחמ

 ןתוירוביח ,ןהיתורוצ לכ לע \/ 41, 1,41צ תרושקת תותשר ישמתשמ ןודעומ 1צ 5 1-61ט05 באלק/טנ .0
 רתויב בכרומהו ימנידה םוחתב גצוי בר יעוצקמ רמוח .תוביבסו םינקת ,םילוקוטורפ ,תומרופטלפ ןיב ןרושיקו
 .םינעוצקמו םיחמומ ,תרושקת ישנא :באלק/טנ ןודעומ ירבח .בושקיתה תייגולונכט סלועב

 0061100. ,26318ם064 2 ומכ ןוכיתל תונכות ישמתשמל ןודעומ 04 2-61ט8 באלק/דאק .1
 146  תונוש בשחמ תומרופטלפל סחייתמ תונכותב שומישה .תורחאו ,ם45ש064 כ ,765440 כ ,אטססגכ

 .םיטטרש ,םיננכתמ ,םיאבשחמ ,םילכירדא :באלק/דאק ןודעומ ירבח .הדובע תונחתו ,5

 :בשחמל דחוימהו ברה םימושייה ןווגמ לע שוטניקמ ישמתשמ ןודעומ 186-61ט8 באלק/קאלמ .2
 .םישומישהו םימושיה לכב שוטניקמ ישמתשמ לכל חותפ ןודעומה .ישיאה בושחימב "הביטנרטלא"ה

 ולכבקמ -- ןודעומה רבח .התא המ
 :ב רבח לכ הכזמ עדיה ינודעומב תורבחה
 לש שגפמ לכב .(כידב ןולמ תיבב) ןודעומ ישגפמ 4-3 םיננכותמ הנשה ךלהמב .ןודעומה ישגפמב (םולשת אלכ) תופתתנה .ו
 .יטנוולר יעוצקמ רמוח תקולחו תובוועתו תולאש .תומגדה .םיחמומ תואצרה :תוננכותמ ןודעומה ירבח
 .ץראב םיתיעל םירקבמה ל"וחמ םיחרוא םיחמומ םע ןודעומה ישגפמב (םולשתת אלל) תופתתטנה .2
 .םיבועחמו םישענא לוע םיעוריאה זכרמ לש ןויעה 'מיב תופתתועהל החנה 3
 .תידוחי תנוכתמב יעוצקמ רםוחו עדימ ללוכה ןודעומה יאשונב ןועבר-ןיזגמ -- /888-02]טט באלק"גאמל (םולשת אככ) יונמ 4
 .הבוועתה ילעב יזע ולפוטיש תויעוצקמ תולאש תונפהל לוכי ןודעומ רבח לכ וילא חותפ"וק 5
 םיבועחסו םיוענא לש עדיםה זכרמב התע םיניכמ םתוא "םיעיתפמ* וליפאו רתויב םיינעדח םיתוריש רורצ :םיינשדח םיתוריטנ 6
 ירבחל רחוימב

 !םויה חלטנו אלמ - עדיה ינודעומל ףרטצה !רתוי תעדל רתוכז לע רתוות לא

 03-295144 סקפ 037295145 "לט 61116 א"ת 11616 ד"ת ,םיבשעחמו םישנא

 .המשרהה ימדו תולעותה ,תויוליעפה תא סיטרפמה סינודעומל הלבק יספוט :תוביחתה אלל יל וחליש

 (סינודעומה תומש סושר) םיאבה סינודעומל ףרטצהל ןינועמ ינא

 ךיראת ידיקפת ימש

 8 הממ מופ

 בשחמה תוכרעמ

 הנכותה תוכרעמ

 סקפ ןופלט הדובע סוקמ |

[ 

 סירקיעה םימושייה | |
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 השדהחה הסריגה
 ראמב העיפוהפ
 ח אלל התיהש

 ךרד ןחבמ 4

 - לכימ
 תירבעה ץשרור איה ההגהה תנכוח

 רנכוחו
 ןררכיצ 25 יש דרב תרשפאמ

 הנכות
 ןוכנ ביתכב
 קושב רעיפוה ההגהה תונכותש רחאל תוכורא םינש
 ההיגמה תנכות ,לכימ .לארשיל םג תועיגמ ךה ,ימלועה
 ,השדח הסריגב הנורחאל האצי ,ילארשיה קושעב הליבומה
 .תיתימא ךרד תציפק יהוז - היחתפמ ירבדלו

 הסריגה איה לכימ לש השדחה הסריגה
 הנכותה .לארשיב קושל תאצויה היינשה
 -צעל שוכרל הקיפסה ,1990 יאמב העיפוהש
 התיהש םושמ רקיעב ,בחר םידהוא להק המ
 התלועפ תוחונ תניחבמ ,טעמכ תורחת אלל

 ,התע .םיכמסמב תואיגש רתאל התלוכיו
 לדוג ומכ םירושימ רפסמב הנכותה הרפוש
 הקירסה תוריהמ ,ןורכיזב עבק ןכושה ןיערגה
 ןולימ ךותמ) תויוגש םילימ תולגל התלוכיו

 תוליעי םג הרפוש ,(םילימ ןוילימ עברכ לש

 קשממ ,הנקתהה תנכות ןכו ,ןוקיתה תועצה
 .המודכו שמתשמה

 תלעופ 'ילכימ" תירבעה ההגהה תנכות

 .הלעמו אד ימגדמ ₪6 םאות בשחמ לכ לע
 םינוטילקת יננוכ ינש םע הדובע תשרוד איה
 תקפוסמ הנכותה .חישק קסידו דיחי ןנוכ וא
 ,ילמינימ ןיערג תנכות - תואסריג יתשב
 הדובעב הליעיו קסידב תופוכת תרזענה
 םילילמת דבעמ) לבגומ ןורכיז תלעב הביבסב
 תנכוש הנכותו (תימוקמ תשרב וא "דבכ"
 תאזכ ךא רתוי רהמ תלעופה ,האלמ ןורכיז

 ןורכיז תוינכרצ םע הדובע תרשפאמ הניאש
 .תולודג

 יכ רמוא הנכותה יחתפממ ,דוד--ןב לג
 -ישמ רקיעב תעבונ לכימל הפסונש המכוחה
 - תויטמתמה הלועפה תואחסונ רופ
 תואיגשה תא םילגמ רשא - םימתירוגלאה
 ינפל תתופ ירוקמה םתירוגלאה .ללמב
 ,רכינ ןפואב רפוש ןמזה ךלהמבו ,םייתנשכ
 .םישמתשמה וקפסש בושממ האצותכ

>52 

 ה יע) תו ינכרצ םע
 רחומממ ,דוד-ןב לג

 וול/ןכ:ךופיה
 חווורוה

 -גומו ,סוחד םילימ ןולימ ללוכ םתירוגלאה
 יוליגהו שופיחה תטיש לש הקיגולה וב תרד

 -ימל רשפא םתירוגלאה רופיש .תואיגשה לש

 תואיגשה שופיח תוריהמ תא ץיאהל לכ
 תומישמ ופסונ השדחה הסריגבש תורמל
 .הדובעה תא טאהל תורומא ויהש ,תופסונ
 -ואמ םילימה ןוילימ עבר ןב ןולימה ,רומאכ

 וילא השיגהו ,קסידה לע הסוחד הרוצב ןסח
 -ירסה בצקב עוגפל אלש ידכ ,דחוימב הריהמ
 .הנכותה לש הק

 -עמל תטלוש 'ילכימ" היתוקידב ךלהמב
 דבעמ תודוקפ יוקיח תועצמאב ץבוקב הש
 -עמהמ קלחכ תבלתשמ הנכותה .םילילמתה
 -ילמתה דבעמ ,שמתשמה תא תללוכה תכר
 תדמול איה הדובעה ךלהמב ,בשחמהו םיל
 -יפומה תואיגשו םילימ ,הדובעה תורגש תא
 -ובע תא תלעימ - הגרדהבו ,תופיכתב תוע
 השוע איה .שמתשמהו םילילמתה דבעמ תד
 -ובעה תוריהמל תיטמוטוא המאתה י''ע תאז
 וב םילילמתה דבעמ לש תילמיטפואה הד
 -יהמ תא "תדמול" הנכותה .תבלתשמ איה

 תחלושו ,םילילמתה דבעמ לש ףודפדה תור
 תא גישהל ידכ ,שרדנכ "ףודפד" תודוקפ
 -יהמ ,ךכ-יפל .הקירסב תיברימה תוריהמה
 הנוש ןבומכ היהת אז --ב הלש האירקה תור
 איה הדובעה תליחתבש דועב ךא ,81 -ב וזמ
 יילכימ''ש רחאל ,םהינשב רתוי תיטיא היהת

 ,םילילמתה דבעמ תדובע תוריהמל לגתסת
 ,םיבשחמה ינשב הדובעה תוריהמ רפתשת
 .המאתהב
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 המט ףלחה
 ףיווה רזה ספוא הניה

 םיחוור ם
 רףילח ךסמ

 ץֶבוָבה תריפפ

 רפסמ הדמל הנכותה םינורחאה םישדוחב

 ראשו תוינבתכה ברקב תוצופנ תואיגש

 תוהזל תעדוי הנכותה ,המגודל .םישמתשמה

 םילימ יתשכ ןתוא העיצמו ,תורבוחמ םילימ

 הנכותה הלגמ ןכ-ומכ .תויקוחו תודרפנ

 ךכ ןבתכ בתוכהש ,ת ו ח ו ו ר מ םילימ !
 רידגהל םג ןתינ השדחה הסריגב .ןווכתמב
 ,המגודל - תיקוח הלימכ תיקוח אל הלימ
 ןמיסכ *ן* ןמיסב שמתשהל רחוב התא םא
 ןמיסכ 1.1 לכימל ורידגהל לכות ,דחוימ

 אל םילימ תמאל תלגוסמ הנכותה .יקוח

 ,תו/םידימלת ומכ תולבוקמ ךא תויקוח
 תלעב הלימ לכ תרשאמ הניא איה .ת/להנמ

 לש "ןויגה'"'ה תא תקדוב אלא ,תו/ תויתואה

 -קתמ בלשב .הלאכ תופסות ףורצב םילימה

 הז הנכות לודומל ףסוותת ,דיתעב רתוי םד
 - םויכ ,םלש טפשמב ריבחת תקידב תלוכי

 .תדדוב הלימל תלבגומ הקידבה
 תואיגשה תא קודבל תלגוסמ לכימ

 בצמב .הביתכה ךלהמב רבכ ,בתוכ התאש
 לכ הנכותה תקדוב ,סח-!וח6 ןווקמ הדובע
 ףוצפצ י"ע העירתמו ,שיקמ התאש הלימ

 תורז תונכותבכ אלש .האיגש אצמתש תעב
 תואיגש רועישב המוד ךילהת תועצבמה
 הקידב לכימ תקדוב וז תנוכתמב ,ידימ הובג
 לע הלוע וניא הלש תועטה רועשו ,האלמ
 .ץבוק תקידבב תועטה רועש

 הליכמ לכימ לש תמצמוצמה הסריגה

 ןורכיזב ןוסחא בצמב ןורכיז ב'ק 99.1 התע
 תכרוצ תבחרומה הסריגב .(טנדיזר) עקר
 הסריגה ןיא ,ךכ-יפל .ב"ק 210 הנכותה
 -ללז" תוינכות םע דובעל הלוכי תבחרומה
 ,ב-א וא ,םעונ ,5 לימדרוו ומכ "ןורכיז תוינ
 ישוק .דחוימב םיכורא םיכמסמב הדובע ןכו
 םהב םירקמב םג םייק תבחרומה הסרגב ףסונ
 תונכות רפסמ םע דובעל שמתשמה הצור
 היגמה וא | ,5ו686/0א ומכ ןורכיז תונכוש
 ק6 ןגייח וא גנינטייל וברוט - יאקירמאה
 ןורכזב הדובע תלוכי עיצהל ידכ .קחסמש
 הרבע ,הזה יילקשמ'יל עיגהלו ,רתוי םצמוצמ
 םילודומהמ קלחשכ ,תידוסי הטאיד לכימ
 ורבע - תושדח םילימ דומיל ומכ ,הלש
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 ףוכתה שומישה השענ ןהב תונכותה .קסידל
 .היצזימיטפואו הייזרה ,הסיחד ורבע רתויב
 תוריהמב הלק העיגפ ריחמב גשוה רבדה
 להנמ ,הידבוע ןונמא ירבדל םלוא ,הקירסה
 תשירדל םאתהב השענ רבדה ,טקדורפ
 ילמיטפוא ןוזיא ןאכ רחבנו ,םישמתשמה
 ,ןורכיזה תכירצל עוציבה תוריהמ ןיב ינדפקו
 הדובעב תיברימ תושימג הנכותל רשפאל ידכ
 -תב הדובע וליפאו ,תומכחותמ תוביבסב
 שי ןהב) תימוקמ תשרל תורושקה תונח
 הלעפהה תכרעמל ההובג ןורכיז תכירצ דימת
 .(תשרב

 הדובעב לכימ
 איה קסיד םע בשחמב לכימ לש התנקתה
 םעפ יא וניארש הקלחהו הטושפה ,החונה
 -ילקתה תא סינכמ התא .תילארשי הנכותב

 קסידה תבותכ םע !ח56ו| בתוכ ,4 ןנוכל ןוט

 תא השוע לכימו ,ןיקתהל ךנוצרב וילע

 הרידגמו ,הביבסה תא תנחוב איה .ראשה
 -תהה תנכות .דבוע התא ךסמ הזיאב המצעל

 הקיתעמ ,תדחוימ הירפס םג תחתופ הנק
 - ךתשקבלו ,םישורדה םיצבקה תא הילא

 ידכ לוחתאה ץבוקו הרוצת יוניש תעצבמ
 ינפל ,בשחמה תלעפה םע לכימ תא ןועטל
 שוסחאו תינכת תלעפה .םילילמתה דבעמ

 דבעמו הדובעה תביבס תא רידגהל תרשפאמ
 .שמתשמ התא וב םילילמתה

 -צמאב תעצבתמ המצע הנכותה תלעפה

 תעב רידגהל לכות ותוא "םח שקמ" תוע

 הציחל .4/: 5 איה לדחמה תרירב .הנקתהה
 ,לכימ תא הליעפמ הז םישקמ ףורצ לע

 ינועבצ ךסמ .ךינפל גצומה ךסמה תא תקרוסו

 ךסמו ,םודא עקרב תויוגש םילימ גיצמ
 .ריהב עקר לע תורוחש תויתואב םורכונומ

 -סמב תגצומ ןושארה ףדב היוגשה הלימה
 .ההגהה תולועפ תא עצבל לכות הבו ,תרג

 ,שקמ תציחלב ןוקית תועצה לבקל לכות
 -לל וא ,האלה םדקתהלו הלימהמ םלעתהל

 לכ יכ תאצמ םא .תיקוחכ הלימה תא דומ
 לכות ,תויקוח ןה לכימ האצמש םילימה
 הליחתמ לכימשכ ,אבה ךסמל רשי גלדל
 ואצמנ אל םא .ותעפוה םע דיימ ותוא קורסל

 אבה ךסמל לכימ גלדת ,ןושארה ףדב תואיגש
 -סמה ףוס דע תיטמוטוא הרוצב ךכ קורסתו
 .ךמ

 לכימ לש תימנידה התמאתהו ברה החוכ
 איהש םינוקיתה תייצפואב רקיעב תגצומ
 םינוקית וגצוה תמדוקה הסריגב .העיצמ
 -ריגב ךא ,םיבר םירקמב םיישומיש ויה אלש
 לכימ .רכה אלל תורשה רפוש תיחכונה הס
 ךרע תרסח םילימ תמישר ונל העיצה אל
 םילימה ,םירקמה בורב .ןוקית תויצפואכ
 -יעל םא .המישרה שארב ויה תושקובמה
 ,תישילשה הלימה תא רוחבל ונילע היה םית
 םע ,ונתעתפהל הנה ,המישרב תישימחה וא
 תיעיברה םעפב היוגשה הלימה תעפוה
 -תהל תרכומה הפולחה הלחה ,תישימחהו

 1991 ראורבפ

 בפ :הדופע

 ךרד ןחבמ

 ,תידוסי הטאיד הרבע לכימ
 ווקמנ הלש םילודומהמ קלח
 ,הסיתד ורבע םירחאו קסידל
 .היצזימיטפואו הייזרה

 העיגהש דע ,םילימה רדסב הלעמ םדק
 -בשל ונילע הלקהו ,המישרב ןושארה םוקמל

 והז יכ ונל וריבסה לכימ יחתפמ .ןכותב הצ
 -מול תכרעמ''ה תויצפואל רתוי ישחומ יוטיב
 .שמתשמה תורשל תודמועה ,"תד

 ,לכימ הצימחה ירבע קודקדב דחא רועיש
 ביתכה יללכ תא תעדוי הניא ןיידע איה
 ביתכל ללמ לכ ונל ןקתל תשקעתמו ,רסחה

 הברה הכב ונלקתנש הביסה התיה וז .אלמ
 .ונקדבש בתכב תונשנו תורזוח תואיגש
 םנמא תרשפאמ אלמ ביתכ לע תושקעתה
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 פרג וא "דנכ" םילילסת דגומ) לג זלעב הביגסנ הוונענ הליפיו
 תונכ ךא רתוי רהמ חלעופה ו חיפנדיצר ןורכינ םנכוש הנכומו (חימוקמ

 . | וינכרצ םע בזוגפ חושנומ הניאפ 0 .תולוו

 ,דוד-ןנ לג
 עתסו) רופישמ
 הרוגלאה .ללסב
 | | האצוחכ ,רכינ
 ([/רוגומו ,סותו

 מא םתירוגלאה
 מ ופסו השדחה
 |[ \ילימ שנו ןב
 ע יוכ ,דתוימנ

 היד ךלהסנ7ן>
 וחה .םילילחתה
 להמנ ,בוחמהו
 כחנ תו פיפומה

 רכיב חשבו
 ו

 ןפואב רוש
 פוליס ןולימ

 רופיש .הואיגש |
 בטריגבפ תורפל
 ןולימה ,רוטאכ
 הריגמ וילא הפ

 םיווח רזחג וספוא
 םיחוור האו

 | יפילה ךסמ
 ץבוקה חוימפ

 איה - תכרעמב ,ונל .הביתכב תויבקע
 יואר ךא ,ונמצעל ונעבקש םיללכל המיאתמ

 הטלחהה תא שמתשמה ידיב ריאשהל היה
 םיווקמ ונא .אלמ וא רסח ביתכ לע תכלל םא
 .דיתעב ףסוותת תאזכ היצפוא יכ

 םיחנומה ןולימ בלושמ ,'ילכימ" תנכותב
 לכ הנוב ,ול ףסונב ,הנכותה ףוגב םילימהו

 הנכותה תא עדיימה יפיצפס ןולימ שמתשמ
 ויכמסמב תוצופנה לש תודחוימה םילימל
 השדחה הסריגה לש הבוליש .שמתשמה לש

 לצנל םג רשפאמ לכימ לש תומייק תונקתהב

 י"ע השענ רבדה .הלא םיינוציח םינולימ
 ויתולימ דומילו ,הנכותה י''ע ןולימה תקירס
 ,ןולימה תא ןכדעל םג ןתינ .וז רחא וזב
 ןולימהמ ןריסהלו תומיוסמ םילימל אורקל
 .ךרוצל םאתהב -

 םישמתשמל העיצמ םיבשחמ טקדורפ
 לכימ םע הדובעה תצאהל "'םיקירט" המכ
 תנוכתמב הנכותה תניעט ,המגודל .השדחה
 וא 66 68008 ומכ ןומטמ ןורכיזל ,האלמה

 -ב שמתשהל ןתינ ןכ-ומכ .5חו8ז(סזוו6

 קורזל הצור ךניא ךא ,בתוכ התא המ ךל תפכא םא
 .ךתוא בזכאת אל 1.1 לכימש ונל הארנ ,אושל ךסכ

 ו

 לעמ הנכותה תא ןסחאל ידכ ,קסיד 84
 ידיב תתל ידכ .₪05 לש ב"ק 640-ה

 םילכ לצנל תלוכי םיסונמ יתלב םישמתשמ

 ,ריעז ללמ ךרוע לכימל טקדורפ הפרצ ,הלא
 יצבק רובע 8560)| יצבק רוציל רשפאמה
 דשפד הנוכמה הז רזע ץבוק .םימיאתמ הווצא
 6|60%- ומכ םינטק םיצבק ךורעל רשפאמ

 תנכתל תעדל ילבמ .5צ5, טד סא.
 הווצא ץבוק םג הנכותל הפרצ טקדורפ .ללכ

 ינפל לכימ תא ןועטל רשפאמה ,ישומיש
 -ובעה םויס תעב התדרוהו ,םילילמתה דבעמ
 תחא תוא תשקה תועצמאב תאז לכ הד
 ,א8.84ד הנוכמה ,הזה ץבוקה תא .דבלב

 ףאש ,דפפד תועצמאב ותוא ךורעל לכות
 .יילכימ"ה תליבח ךותב רומאכ קפוסמ אוה

 רשפאמ ד=5ז ץבוק ,הידבוע ןונמא ירבדל
 .תילמינימ האצוהב ליעי תורש תתל הרבחל

 תועצמאב הטושפו הלק הקזחא רשפאמ אוה
 תביבס לע חוודמו קדוב ץבוקה .ןופלטה

 ,ךסמהו סיטרכה גוס ,בשחמה לש הדובעה

 ןימזה ןורכיזה תומכ ,הלעפהה תכרעמ תסריג
 ,םיקסידב יונפ םוקמ ,תינכתה תצרה תעב
 הלעפהה תכרעמ לש (ביתנ) שופיחה לולסמ

 י'ע לכימל הפסונ המכוח
 הלועפה תואחסונ
 - תויטמתמה
 ושא - םימתירוגלאה
 .ללמב תואיגשה תא םילגמ

 דספז .תכרעמב 'ילכימ" יצבק לש םמויקו
 ךורעלו לוחתאה יצבוקב ץיצהל םג רשפאמ

 לקתנ שמתשמ םא .ךרוצה יפל ,שדחמ םתוא
 ,הדובעה ךלהמב וא הנקתהה תעב םיישקב
 טקדורפב תינכטה הכימתה ישנא םילוכי
 ימרוג תא דדובלו ,בשחמב הרוק המ תעדל
 וא הביבס ימרוג הלא םא ןיב - הלקתה
 .המודכו תויושגנתה ,הנכות תויעב

 -בשה לכל היואר 1.1 הסריגב לכימ ,םוכיסל

 החונ ,הליעי הנכות יהוז .הל םיעיגמה םיח

 -תומ ,בטיה היונב איה ,ןיעל האנו שומישל
 וא םישדח םיבשחמ לע ,יפוד אלל תנק

 לש תומדוק תואסריגב רבכ םידיוצמה הלאכ
 אשונ תא ןקתל ןיידע שי ,םנמא .הנכותה

 לש תויועט ומכ תויגול תוהגהו רסחה ביתכה
 ,טקדורפ החיטבמ - הלא תא ךא ,ןימו ,ףוג
 -כונה הסריגב .תואבה תואסריגב קר הארנ

 יד הריתומ איה ,"הנודמירפ'' הניא לכימ תיח
 ,ןורכיזב תונכושה תורחא תונכותל םוקמ
 דבעמ לש הדובעה תרגשל העירפמ הניא
 וליפאו ,תורחא ההגה תונכות וא םילילמתה

 הנכומ התיה ונלש השיגרה תרושקתה תנכות
 תא םג ןייצל שי .האחמ אלל המיע דובעל

 ,טקדורפ לש לוזהו ליעיה ןוכדעה לולסמ
 ₪ .תנכדועמ הסריג הקפיסש
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 הירפסב שדח

 לע לכה
 קסידה תנקתה א =

 םיצבק תקוזחת א \ =

 תולקת לע תורבגתה א =
 םולתה תא םויה דוע חלש

 הנמזהה

 םיבועחמו םיוענא דובכל |
 295144 סקפ 295145 ילט .61116 א''ת ,11616 דיית
 חישקה קסידה רפסה תא יל חולשל אנ
 .(חולשמ ימד חייש 5 +) חייש 69 לש דחוימ ריחמב

 חולשמל תבותכ

 הרבח



 םיבשחמה ונילע ועיפשהש תובוטה לכמ

 אל םה - רקיעב ולשכנ םה ,םיישיאה
 -ידימ בושחימה תמצוע תא איצוהל וחילצה
 - םיתנכתמה - תדה ינהכ המכ לש םה

 -דויה םישנא םתוא ,םישמתשמל הקינעהלו

 תא םהל ןיא ךא תושעל םיצור םה המ םיע
 תושעל ךרדה תא דומלל קשחהו עדיה ,ןמזה

 .תאז

 הנקמש תושימגו המצועמ תונהל םוקמב
 םימושיי םע םיעוקת ונחנא ,היגולונכטה

 ,םילילמת ידבעמ ,הדובע יפד - םילבגומ
 לכ רשא - תויפרג תונכות ,םינותנ ילהנמ

 :ולש תיטרפה תורצה תליבח תא איבמ דחא

 .דחוימ תודוקפ ךרעמ ,תונוש תולבגמ
 הנכות לכ דומלל םיצלאנ םישמתשמה
 תודיחא ףדמ תוליבח ,וזל וז םיאתהל ,דרפנב

 םיקחש יעיקרמ םיריחמ םלשלו ,הרואכל
 םימושייה םע רדתסהל םיעדויה םיחמומל

 1991 ראורבפ

 םיבועחמב תונדיחע

 חלודבה רודכ
 דיתעה ןפוצ המ

 ךכ רחאו .םידבועה לש הרשכהלו ,הרמוחהו
 ,עודיכ ,הל רשא ,תינכטה הכימתה רות אב
 התע רבכ םילפטמ רחמה יבשחמ .לובג ןיא
 -ובג תוריהמב ,םינותנ לש תומוצע תויומכב
 ,םויל םוימ תרפתשמ םתקופת ,רתויב הה
 .רתוי קזחו רתוי רהמ תודבוע תונכותה םגו
 הרודהמ תחמוצ םישדוח המכ לכב ,םלוא

 ,השדח הסריג וא ,הבוט רתוי תצק ,השדח
 ?ףוס הזל היהי םאה .ףסכ רתוי דוע הלועש

 תויתריציל רורד ארקיש ''קקפ"ה רורחש

 שדח רוד םע עיגהל בייח ,תישיאה תלוכילו
 םישימג הכ ויהיש םימושיי .הנכות לש
 התומת ינב וליפאש דע םייביטיאוטניאו
 םהב שמתשהלו םבצעל ולכוי םיליגר
 לכי הלאכ תונכות .םיימוי--ימויה םהיכרוצל
 -בקמ ונא םויכ .שומישל םילק םיקשמימ ול

 התע רבכ לבוקמה קשממל המוד והשמ םיל
 קז6500800ח וא 3 תונולח ,שוטניקמב

 ו

 ?הננוחל
 המצועה תבר הרמוחה
 ,קושב םויכ היוצמה
 םייפרגה םיקשמימהו
 שומישל םילקה ,םיביהרמה
 ןושארה בלשה קר םה
 תשחרותמה הכנהמב
 קושה .ישיאה בושחימב
 בושחימ תמצוע התע שרוד
 םימושיי - הנכותהמ םג
 ונקי רשא םיליעיו םישימג
 .ישיאה בשחמל - ישיא עגמ

 קר םה הלא ךא 011ו06 \ופוסח -ו ו

 -חימה לש שדחה ןדיעה .תונולחה לש חויט

 תביבסב דובעל קר אל רשפאי ישיאה בוש
 םיבתכומ םיביכרמ םע ,"החישק" תונולח
 ילבו תולקב םימושיי חתפל םג אלא ,שארמ
 .אוהשלכ םדקומ עדי

 -יל םישמתשמל רשפאתש איה הביבסה
 ילבמ - ךרוצה יפלו הדימ יפל םימושיי רוצ

 תעדל וא דוק לש תחא הרוש ולו בותכל
 .הנכות םיבתוכ וא תכרעמ םיחתנמ דציכ
 ומכ םיינויח םיביכרמ המכ ךכל םישורד
 לע הץמפזק8ס ,שוטניקמה לע 0
 לע | |ח(806[67 06!801ז-ו ק6-ה בשחמ

 םיגוסה תא םיגציימ הלא לכ .טסקנ בשחמ

 תונכת אלל ןונכית לש בטיה םירכומה

 תורשפאמ ולא תוליבח ,השעמל .(טעמכ)
 ( חזסחז 5=ח6) שמתשמל הצק יקשממ ביכרהל
 י"עו ,םיטירפת תודוקפ יפ-לע ,הדימ יפל
 הביבסל םייפרג םימצע לש הזזהו הריחב
 .תשקובמה

 קר תומוד םיקשמימ תיינבל תוכרעמ
 לש תויתימאה חותיפה תוביבסל תצקמב
 "עמב שומיש םישועה םימושייב ,םישמתשמ
 ףקיהב םייקסיע הנכות ילכ לש בלושמ ךר

 םושיי תנכות לש היינב השעמל יהוז .אלמ
 םיעדוי םניאש םיאנב י''ע ,"וגל" תנוכתמב
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 דציכ קוידב םיעדוי ךא ,תיב םינוב דציכ ללכ
 םה תאזה הסיפתה יצולח .תוארהל ךירצ אוה
 לש ₪818 !הזסזקז618וסח 57516008 תנכות

 לגה איה , א6צ//(8ש6 -ו 6180 חסז 60 וז

 ןה ולא ,םויכ .דראקאפ טלויה לש שדחה

 תותיפ תביבסל רתויב תובוטה תואמגודה
 לכ .ךמצעב-תאז-השע ןונגסב םימושיי
 -חמה תא ךירדהל אוה תושעל שרדנ התאש
 ,"יתוא הקח" תרוצב וא הטושפ הפשב ,בש
 התא השעמל .עצבל וילע תולועפ וליא
 תועבונה תוינכות הנשמו ללוחמ טושפ
 שופיח ,תורוכזת ומכ תויתרגש תולועפמ
 ,םיבושיח עוציבו םינותנ תפילש ,ראוד ןוימו
 תרבעה ,םינותנ סיסבל התליאש תצרה
 -פוסה םינותנה תגצהו הדובע ףדל תואצותה
 .תועובק תונוכתמב םיי

 -רעמל רובעל ןוצרב בושח לוקיש ,ןבומכ

 חותיפה תויולעב םוצמצה אוה ,הלאכ תוכ
 -ישהו תוליעיה םלוא .םישדח םימושיי לש

 םא ,המכ יפ לודגל תויושע ומצע עדימב שומ

 םייעבטו םישימג םילכ םישמתשמל ויהי
 רופאטמ ומכ תוביבס .בשחמה םע הדובעל
 חותינ תודדועמ ,שדחה לגה וא או9ז8סהסז

 םע עוציבל ןתינ וניאש ,יתריציו שימג םינותנ
 רתי .ףדמ ימושיי וא םייזכרמ םימושיי
 תא ךושמל תויושע ולאכ תוביבס ,ןכ-לע
 ומכ םייטרדנטס םימושיי םרגבעש םינומהה
 אישנ ,לדיל בייד .םייעבט יד םניא 313

 בושחימה תרטמ תא חסינ ,רופאטמ תרבח
 תא קלסל ךירצ" :תויתיצמתב 90-ה תונשל
 שדקות הדובעה לכש ךכ טשפומה בושחימה
 ".תוישממ תויעב ןורתפל

 םיבאכ אלל תונכת
 הביתכ אלל תנכתל םישמתשמה לש תלוכיה

 .םימצע ןווכומ תונכיתב תרשפאתמ ,דוקב

 - + 00ן860% 060160 קזסטז8חרההוח)

 התע רבכ תעמטנה השידח תונכת תסיפת
 הזכ תונכית .תימואלניבה הנכותה תייליהקב
 םיתנכתמה לש םהייח לע לקהל דעוימ
 רזוח שומיש לש המכסומה תא שטונו
 םיטירפת ,תונולח ומכ תוינכות יביכרמב
 םימצע ןווכומ תונכיתל .ללמ יכרוע וליפאו

 שי הצקה ישמתשמ ידי לע םימושיי חותיפלו
 ןיב רושקל דימת רשפאש ךכב ,ףתושמ הנכמ
 הלועפהו םינותנה ,וידחי .םינותנל תוינכת
 ,רוציל םוקמב ,ךכ .טקייבוא םשב םירכומ
 ריבעל רשפא ,ךמסמ תחיתפל להונ ,לשמל
 ול םורגיש ,ךמסמ טקיבואל המיאתמ הארוה
 .ךסמה לע ךמסמה ןכות תא גיצהל

 818 |הזזקז0ֶ68ס0ה ,שדחה לגה םע

 ביחרהל רשפא , 010006 /ופוסח--ו ,5ץ5ו6חר

 תונכותב .םימצעה תסיפת לש תורדגה תא
 -סמה ,ךמסמ טקייבואב רחבת רשאכ ,הלאכ
 רשא םילילמתה דבעמל ומצע תא ןעטי ךמ

 ךניא .ץבוקה תא ךרובע חתפי םג ןיפוליחל
 וגיצהלו ותוא ןועטל ,ךמסמ רוחבל דוע בייח

 תכירעל תלוכיה ןכש ,תודרפנ תודוקפב -
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 תמרב) םיכמסמה לכל דימת הרושק ךמסמה
 .(טקייבואה

 שמתשמה הפוצ תיפרג תונכית תביבסב
 תא םיכפוהה ,םייפרג םילמסכ םיטקייבואב
 תויומדל םיטשפומה םיכילהתהו םינותנה

 חתותינ תודדועמה ,טעמכ תוישממ
 הדובעה יפואל םאתהב יביטקארטניא
 -הנמ ,המגודל .תישונאה הבישחה יכילהתו

 ימרוג ןיב םיסחיה תא רוקחל םילוכי םיל
 תוריכמ ינותנו יתורחת קוש עדימ ומכ חתפמ
 הרבעה ידי לע ,ןורחאה עגרל דע םינכדועמ

 םיטירפה תא תוגציימה תויומד לש רוביחו
 ₪68 -ב ריכב אישנ ןגס ,סיימ םות .םישורדה
 ''גונעת'יל ךילהתה תא ךופהל עיצה ףא

 םיכירצ םישנא" .תולעל הקופתל םורגלו

 -קסיע םימושייב שמתשהל םילגוסמ תויהל
 םויכ םילפטמ םידלי הב" ךרד התואב םיי

 .סיימ רמוא ".ואדיו יקחשמב

 אל איבהל לוכי ינרצי קחשמ לש ןויערה
 בושחימה תא םג אלא תונכיתה תא קר
 דומלל םוקמב .םישמתשמ לש שדח רוביצל

 וא הדוקפ ריבחת ומכ - חישק הדובע להונ

 ,הנכותה הגיצמש םילמס לש תויועמשמ
 -יניב םילדבהה תורמל רשא ריבחתו םילמס
 תויאכרא תומכסומ ןתוא תא םיפקשמ ,םה
 המ בשחמה תא דמלל ולכוי םישמתשמה -

 יסחי דומילו תוסנתה ךות ,תמאב םיצור םה
 -ושייה תא וחתפיש דע ,שמתשמ טקייבוא
 וא .םתדובע יכרצל קוידב םימיאתמה םימ
 הדובעה םגד תא תחקל ולכוי זא

 -ילקת לע ודירוהל ,ורחבש יביטקארטניאה

 -עממו רחאל הז םושיימ ותיא רובעלו ,ןוט
 עיקשהל וכרטציש ילבמ ,הינשל תחא תכר
 תצעויה .תושדח תונכות דומילב רתוימ ןמז
 \/סח| א תרבח תאישנ ,לוו ימייא ,בושחימל

 תוביבסל טושפ ןחבמ העיצמ ,5
 שמתשהל דציכ תעדל ךירצ התא םא" :ולאכ

 הביבסה זא יכ ,רצומב שמתשהל ידכ בשחמב
 ".ןולשיכ איה
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 בושחימל שדח יומיד
 תופתושמ תונוכת שי שדחה לגלו רופאטמל
 ךל רשפאל תודעוימ תוביבסה יתש .תובר
 ,שמתשמה ידי לע וחתופש םימושיי רומשל

 האר) .רזוח שומישל םינתינה םיטקייבואכ
 הארמ ,םנמא .(1990 רבמצד ,3 'סמ 328וז
 םינוש ,ןהב שומישהו ,הנכותה תוליבח יתש
 -דהב שומיש תושוע ןהיתש ,ינוציק ןפואב
 ,הדובעה ןחלושו הייקית לש תידרשמ היימ
 תא ןסחאל ידכ ''שוטניקמ יומד" ןונגסב
 תודעוימ הלא תוליבח יתש .םיטקייבואה
 רקיעב ךא ישיא בשחמ לש תוביבסב ץורל

 השיג תועיצמו ,תשרבו תידרשמ הביבסב
 .םירזובמ םינותנל הפוקש

 תיביטיאוטניא הביבסכ הננכות רופאטמ
 ידי לע תונכיתל רקיעב תדעוימו ,רתוי

 תוכרעמה תשרומ ףרח תאז ,הצק ישמתשמ
 ןווגמב ץורל תדעוימ הנכותה .הלש תולודגה

 -תהלו םיידועיי תשר יתרשו הדובע תונחת
 םיססובמה םילודג 501 םינותנ יסיסבל רבח

 םה הביבסה ימושיי .םייזכרמ םיבשחמ לע
 דומצ ןפואב םיבלושמה ,( דסס!פ) "םילכ''ה
 -ושיי רדעה לש תועמשמה ,ךדיאמ .תכרעמב

 ,ערלו בוטל ,עוקת התאש איה ישילש דצ ימ

 ראודו ,תוחוד ,הדובע יפד ,הקיפרגה םע
 לש תותליאשה ילכ םג ומכ ינורטקלאה

 .רופאטמב תשכרש הליבחה

 -תמו יעבט ןפואב םרוז םימושייה חותיפ
 תא שרפל רופאטמ לש התלוכי לע ססב
 התליאש תרצי םא ,המגודל .ךלש םינותנה
 רשא יפרג טוטרש עיפוי , 8!₪9זוסח3| היולת
 .תרחבש תודשהו תואלבטה תא ךל הארי

 טוטרש ידי לע תואלבט רבחל התע לכות
 ופוסב םיגיצמ םישמתשמה בור .ןהיניב םיוק
 לע הלבטב התליאשה ינותנ תא רבד לש
 ןיב םיסחיה תא בטיה ריהבהל ידכ ךסמה
 לש םיעובק םיטקייבוא ולאל רבח .םינותנה
 -ובעה ףדל םינותנה תקתעה ,התליאש תצרה
 ףרג וא םישרתל תואצותה תקתעה ,הד
 רייהו ינורטקלאה ראודב תואצותה תצפהו
 אוה ןאכ הביבסה בוליש .ךינפל בצינ םוש
 ןיב םינותנ קיתעמ התא רשאכ .םלשומ שממ
 גוסב ןיחבהל הנכותה הלוכי ,םינושה םילכה

 ףסכ ימוכסו תויוות ,םיכיראת ומכ עדימה
 ןוכנה םוקמב ובצוי םינותנהש חיטבהלו
 .תיטמוטוא הרוצב ,המיאתמ תנוכתמבו

 שי ,ישעמ ןפואב םושייה תא ביכרהל ידכ
 -רוקש יפכ ( 8!68050) הסומכב ותוא זוראל
 תא זיזמ התא ,רופאטמב תאז הלועפל םיא
 ןולחל התע הז תשמתשה םהב םיעצמאה לכ

 ךילע התע !דבוע םושיי ךל שיו ,הסומכה
 רייצמ התא אבה בלשב ,תיפוס ותוא זוראל

 םימיאתמה םייפרגה םילמסה ןיב םיציח
 םינותנהש הצור התא ןפוא הזיאב ןייצמו
 שמתשהל לכותו הסומכה תא רומש .ומרזי

 וא ,םינכדועמ םינותנ םע תופסונ םימעפ הב
 חישוד תובית תועצמאב ךילהתה תא תונשל
 קיפהל ידכ םילמסה לש שדחמ רודיס וא

 1991 ראורבפ



 ךותב תוסומכ ביצהל לכות .תונוש תואצות
 םישמתשמל תוסומכ חולשל וליפאו תוסומכ
 .ינרטקלא ראודב םירחא

 םיישיא םיבשחמ רסירת ךופהל ןתינ םויכ
 -יבח תרזעב רופאטמ תשרב תדובע תונחתל
 \/סזא5ו8וסח םשב תרכומה הנכות/תרש תל

 בשחמ ריחמכ הלוע הזכ גונעת ,םנמא - 2א0

 -קה דיתעב ,םלוא .8300,000כ ,יניצר יזכרמ

 -סהל תודוה .הארנה לככ ,ודרי םיריחמה בור

 בלשל תננכתמ מבי ,היגולונכט תרבעה םכ

 ₪818 |חו6זסז68- -ה תמצועמ קלח תוחפל

 -דיתעה תואסרגב רופאטמ לש זוסח 5/5ז6חר

 קז050הו800ח -ו 0/0606 /ופסה לש תוי
 .או 3 ז

 שדחה לגה לע בכרל
 הנכות תרוטקטיכרא תקפסמ שדחה לגה
 -וסורקימ לש 3.0 תונולח לעמ הצרה החותפ

 לש השוחתהו הארמה תא העיצמ איה .טפ
 לש תונוכתל ףסונב ,הלועמ יפרג קשממ

 תיסיסבה הסריגב תורסחה ,םימושיי בוליש
 ןרצי לכ ,לודג ץמאמב ,השעמל .תונולח לש

 רשא םושיי בתכשל לוכי תונולח תליבח םע
 לגה תסרגב .תופסונה תונוכתה תא לצני
 םימושיי תונבל םישמתשמה םילוכי שדחה
 ןה ,םימושיי לש םינותנהו תונוכתה ףורצ י''ע
 -בוימ" םימושיי םג ומכ "םיימינפ" םימושיי
 םיננכותמ וז הביבסל .ישילש דצ לש "םיא

 חותיפ ןקתה .םיירוקמ םימושיי 2!-כ
 שומישל לק ,'ייאשח ןכוס'"' יורקה םימושייה
 תיינב .רופאטמ לש ₪15-ה רשאמ רתוי
 ליבקמ להונהו ,המוד הרוצב תישענ םושייה
 בשחמה ןאכש אלא ,ורקמ םושיר להונל

 ותוא ךירדמ קר התאו ,הדובעה לכ תא השוע
 ןמוי םג בלושמ תכרעמב .םימצע תזזהב
 -יראתב םימושיי רגשל ךל רשפאמה דחוימ

 ןמז יקרפב וא ,שארמ תנמזהש םינמזו םיכ
 .םיבוצק

 שדחה לגה תוביבס ןיב ירקיעה לדבהה

 .םיטקייבואה ןיב תרושקתב אוה רופאטמו
 תא הרמיש דראקאפ -טלויה ,יסיסב ןפואב
 ריבעהל ידכ .םידרפנ םימושיי לש ןויערה
 טקייבואו םינותנ סיסב טקייבוא ןיב םינותנ
 "חול"ה ךרד רובעל ךילע ,הדובע ףד
 םינותנה תמירז לדומ ,רופאטמב .סווטטטפ0

 תא טרפמה דרפנ להונ לש הטישב דבוע
 .םינותנה וחלשיי וילא םוקמה

 תדרוי שדחה לגה לש שומישה תולק
 םושיי תונשלו ,םכחתהל הסנמ התא רשאכ
 ךילע ,ךכ םשל .םייתיב םיעצמאב רצונש
 לכ . ָח6חַו 785% ! 8חָפַטאְפ6--ב תנכתל דומלל

 הפשב דוק ללוחמ ,רמוש התאש םושיי
 איה דוקה לש שדחמ הכירעו ,קיסייב תייומד
 םנמא הז .םושייה תא תונשל הדיחיה ךרדה
 רסח שמתשמל הדובע אל םג ךא ,ךבוסמ אל
 .ןויסנ

 -םאמו רופאטממ רתוי החותפ שדחה לגה
 05 םע םינותנ קולחלו קישהל ךל תרש
 .תונולחה ימושיי לכ םעו הקיתוו הטושפ

 1991 ראורבפ

 םיבועחמב תונדיתע

 וזמ הברהב התוחפ בוליש תמרב ,ןבומכ ,תאז
 ימושיי בוליש ,ףסונב .שדחה לגה ימושיי לש

 ידמל םיבכרומ המקה ילהונב ךורכ 5
 םיצבקו תוירפס ינבמ לש עדי םיכירצמה
 ררועל הצרת רשאכ ,ךכ --יפל .םיילנויצנבנוק
 לגה תא ריאשהל ץלאנ התא ,ינוציח םושיי

 .רוחאמ שדחה
 -הל הכירצ תילאדיאה הנכותה ,ונמעטל

 םגו רופאטמ לש דומצה בולישה תא םג עיצ

 .שדחה לגה לש החותפה הרוטקטיכראה תא

 לש שדח ךרעמ שורדת ,ןבומכ תאזכ הביבס
 ק6 ךרוע ,םוסלא טראויטס .םיטרדנטס
 -שעתש דע בר ןמז דוע ןיתמנש רובס ,! 6ו(סז
 הביבסב ךומתתו ריכת םיבשחמה תיי
 .םיטקייבוא תיחנומ ,תבלושמ -רפוס
 שורדת תאזכ הביבס לש האלמ הלחה"
 םג'' .פוסלא רמוא ",רבעה לש תללוכ השיטנ

 ". 05/2-ל 005-מ רובעל השק יד ךכ

 לק תונכית
 ,ןחלוש לכל עיגי יתודידיה תונכתהש דע
 תונכת לש םייניב תונורתפב קפתסהל רשפא
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 רבכ םימייק הלאו - םיטקייבוא ןווכמ
 -ושיי ןיב םידבועה הלאכ תונורתפ .עפשב
 שוטניקמ לש | 0ץפפז680-ה ומכ ,םימ

 -ה ומכ ,םיישיא םיבשחמב ול םיליבקמהו

 םיניינעמה םיטקייבואה ילכ הלא .הץטסזסהס
 תלעב הביבס םיערוז םהש רחאמ םלוכמ
 םילהונה לש תביבס ךותב טקיבוא תסיפת
 .םילבוקמה

 םילכ םניא הץקסזקה0-ו עס

 רשא ,םיבר םישנא םלוא ,טושפה שמתשמל
 םילצנמ ,תונכית תדובע םלועמ ועציב אל
 תוינכותב ,הלאה םיללוחמה תא התע רבכ

 דואמ םיליעיו םימכח םיקשממ תומיקמה
 רובעו םמצעל םיקיפמ םהש םייללכ ימושייב
 .םירחא םישמתשמ
 םיבלשמ | הץכסזקהבכ-ו 6

 ןהב ידו ,תילגנא תויומד , 50% תופש

 ו

= 

 םדקתת םא םלוא תויסיסב תולועפ עוציבל
 אל ,םיטושפ םימושיי לש הריציל רבעמ
 תורוש המכ בותכל אלא הרירב ךל היהת

 קשממה תבכרה ידי לע השענ תונכיתה .דוק
 וז ,תובכשב ( זסחו =ח6) שמתשמל ימדקה

 הלעפה ירותפכ הנכותב ןיקתהל לכות ;וז לע

 וא ,רבכעה םע הדובעל ( סזּפָפָפּוחַפ 8טזוסחפ)
 תורישי תאז לכ ,תודש ןיב יטמוטוא ףודפד
 תויצקנופב רוחבל םג לכות ;ךסמה לע

 טירפת ךותמ ,םירותפכה ידי לע ולעפויש
 .ךמצעב ןיכתש הזכ וא םייק

 ,התע רבכ דואמ תוליעי הלאכ תונכות
 םיססובמה םימוסרפו הכרדה ירועיש תנכהב
 לש ןהיתומשמ תוארל ןתינש יפכ .קסיד לע
 ךמסמב ללמ לכ ךופהל רשפא ,תוינכותה
 ןמסמ שמתשמה רשאכ . ₪ץפ6ח6א1 הדשל
 אורקל הלוכי תינכותה ,יוצרה הדשה תא
 .אשונה תא ביחרמה ךמסמל

 לש הריהמ המקהל תילאדיא וץפסזשגס

 -סיסב תויצקנופ . 05--ב םיימדק םיקשממ
 תיינב לע תולקמ םינותנ ידסמ לש תוי

 ,ןבומכ .םיטושפ םיחוטש םיצבק ימושיי

 םיעיגמ הלאכ םימושייש ןעוט וניא שיא
 -קיבוא ינווכומ םימושיי חותיפ לש המצועל
 -ינעמ 3ץספז68ז6-ו ץפסזק 0 םלוא ,םיט

 תואסרג תריציל םיעצמא התע רבכ םיק
 ,רבחל וא ,םינשי םימושיי םתוא לש תושדח

 .םימייק םימושיי ,בלשל אל יכ םא
 הענה ילגלג לש ךרעמ איה ץס6ז68ז0"

 ",טקיבואה תסיפת תא ןיבהל ךל עייסמה
 הז המכ תוארל ליחתמ התא" .פוסלא רמוא

 תושעלו ךלש הביבסה תא םיאתהל לק

 ".רתוי ליעיו הנוש ןפואב םירבד

 הכורא ךרדב ןושאר דעצ
 טסקנה רישכמ לש 8א15180-ה תביבס

 ןווכומ תונכיתל תניוצמ המגוד הווהמ

 יעצמא םנמא איה א6א1516כ .םיטקייבוא

 דעוימה הזכ רשאמ רתוי יעוצקמ תונכית
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 6 -ב הנפצה תשרוד איהו ,הצק ישמתשמל

 םימושייה לכל 60זח9ז51008 לש 6

 8א15160--ב םלוא .רתויב םיטושפה טעמל

 ידיתעה תונכיתה האריי דציכ תוארל לכות
 .תיפרג הביבסב

 טסקנ לש שמתשמה קשמימש תורמל
 ומכ) הירפסה הנבממ ךתוא דדובמ וניא
 הקיפרגה ,(שוטניקמו שדחה לגה ,רופאטמ
 -פרגה םיטקיבואה לכל .דואמ המישרמ ולש
 ילטיה ידמימ תלת הארמ שי הביבסב םיי
 זיזהל לוכי התא ,םיטירפתמ רוחבל םוקמבו

 -חמל ינייפואה קנעה ךסמה לע םימצעה תא
 .הז בש

 עייסמ ,טסקנ לש ישומישה "ןלבק'"'ה
 -צע ליכמ אוהו ,םיאנ הצק יקשממ תריציב
 -שמה לע םילבוקמה םיעצמאל םימודה םימ
 היורקה הירפס שי "םילכה ןסחמ''ב .שמת
 לש רישע ךרעמ תנסחאמה ,גקסווספזוסח או[

 םינתינו דאמ םיישממ םיארנה םייפרג םימצע
 תכרעמ ,םיגתמ ,םירותפכ ומכ רזוח שומישל
 .ללמ תונולחו ,תורגסמ ,תויפוקש תרקבל
 -צעה ןיב םיסחיה תרדגה לע לקמ "ןלבק''ה

 ,לשמל ןולח חתופ םיוסמ רותפכש ךכ - םימ
 רחאל .לוק ילולעפ םג ול ףיסוהל רשפא
 לדומ ךל רשפאמ ,רוקמה דוק תא תבלישש

 תא קודבל ידכ היצלומיס עצבל ןחבמה

 .יפוס רצומכ ותוא רוגסתש ינפל םושייה
 קשמימל דוקה תביתכ ,לבוקמ תונכיתב

 לכמ רתוי ,ןמזה ברימ תא תחקול שמתשמה

 םיבעחמב תונדיתע

 ךפוה ''הדובעה ןלבק" .תרחא חותיפ תמישמ
 ול האיבה רשא הדבוע ,הטושפל תאז הדובע
 .תבחרנ הנכות תכימת

 לש וז ומכ המישרמ תיפרג הביבס
 תכרעמל תניוצמ המרופטלפ היהת טסקנ-ה
 ומכ שמתשמה ידי לע תונכיתל תנתינה

 טסקנ לש ילטיגידה וארטסה לילצ .רופאטמ
 םיחתופ םידבעמה תשולש לש םתמצועו

 -רמל המודב ,תאז םע .תויורשפא רתוי דוע
 לכ טסקנל ןיאש הארנ ,הרמוחה ינרצי תיב
 םימושיי תנכות לש םלש וק חתפל הנווכ
 דינה תוביבס ומכ םיטקיורפ הריאשמ איהו
 ישילש דצל שמתשמה ידי לע תונכיתל תונת

 .רתוי ןתפאש
 חוכ ןתיי יביטיאוטניאהו טושפה תונכתה

 ידיב תונכית תמצוע ןתמ" .םינומהל
 הריבסמ ".ענמנ יתלב רבד איה םישמתשמה
 יעבט קר ,פוסלא רובסש יפכו ,לוו תצעויה
 רמואה ןויערהמ ובהלתי םישמתשמהש
 תנווכומ תכרעמב שמתשמ התא םא"ש
 ןוגריא לע בושחל ךירצ ךניא ,םיטקיבוא
 ".ומצעב ןגראתי רבכ אוה .ךלש בשחמה

 -עדב םידחואמ םיפיקשמה םא םג םלוא
 תונכית עיגי הב ךרדה - דעייל רשאב םת
 הרורב הניא בחרה רוביצל םיטקייבואה
 תנוכתמב הנכותה ינרצי לש םתוקבד .ןיידע
 תמגוד םישדח םינצינ וליפאו ,תמייקה
 -שאר םידעצ קר ןה שדחה לגהו 0
 תלאשמש ידכ .דואמ הכורא ךרדב םינו

 הרוטקטיכרא םע ,תבלושמ -רפוסה הביבסה
 תא הליחת רותפל שי ,םשגתת ןכא ,החותפ
 םג ,פוסלאל המודב .ףנעב םינקתה תיעב
 רבחמ) ראק טרבור 66 6סזטסזאווסח אישנ

 שומיש השעי'' ןורתפהש ןימאמ (=ז8חוסטסזא
 -אותהמ דרפיהל תונכומה הלעפה תוביבסב
 ".הליבגמה תומ

 ?הלואגה עיגת יתמ

 האלמ הרכה קר ?הרושבה תא ונל איבי המ

 רפסמ רוכמל ןתינש הדבועב םינרציה לש
 -ושיי .הדובע יפדו םילילמת ידבעמ לש ןותנ

 םניא םישימג יתלבו םייקפוא םייקסיע םימ
 ךישממה יכנאה קושה יכרצ לע תונעל םילוכי

 ךושמל ידכ .הדימ יפל הנכות לע ךמתסהל

 תנכות תבייח ,םישמתשמה ינומה תא
 קשמיממ רתוי עיצהל םישיאה םיבשחמה
 .תופי םייניע םע

 רשא תונכית תמצוע אוה שורדש המ
 הז רבד .בושחימהמ ''תויבשחמה' תא איצות
 ץומיאו תונשיה תומכסומה קוליס שרוד
 הב ךרדה תא ופקשי רשא ,ןמוקמב תושדח
 םיבשחמה .תמאב םילעופו םיבשוח םישנא
 .שומיש תולק לש שדח ןדיע וחתפ םיישיאה

 רוציל תלוכיה תא קפסל ךירצ אבה ןדיעה
 .ושעי םהש םיצור ונאש המ ושעיש םימושיי
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 :רופאטמ

 הלועפמ
 סושייל
 תא תוריהבמ הלא תואמגוד
 קוה דא סושיי תיינב לש התמצוע
 ספ - גוג 1ת(6כז6₪גוסח תרזעב

 .רופאטמ לש 5ץתו

 לש םירצומ וקל רצומ להנמ ,שמתשמה

 תתליאש יעצמא תא ליעפה ,םינטוב תאמח
 םיחפנל עגונה עדימה תא לבקל ידכ 015-ה

 תיתחתב .לודג םינותנ סיסבמ םיריחמו
 -הש תואלבטה לש תיפרג הגוצת שי ךסמה

 .םינותנה תא תולדל ידכ בלשת 5

 להנמל עיצמ האוושהה תויצפוא ןולח

 יכרע תא ליבגהל ידכ םיליעפמ רחבמ רצומה
 םיכרע לש המישר גיצמו קושה רואית הדש
 רשפאמ ןולחה . 6₪0106-ה ןולחב םיירשפא

 לע רצומה יעוציבב דקמתהל רצומה להנמל

 .םירוזא יפ

 תא תוושמ תיפוסה התליאשה תואצות
 יצחו העברא לש הפוקתל ,ריחמל חפנה

 ,עצוממה חפנה תא בשחל ידכ .םישדוח
 יעצמאל תואצותה תא קיתעמ רצומה להנמ
 רשפאמ דומצה בולישה .הדובעה ףד
 ןיב םינותנ קיתעהל וא ריבעהל םישמתשמל

 הנפוי ןכיהל ןייצל ילבמ םינושה םיעצמאה

 .םינותנ לש גוס לכ

 תאז הלועפ , 0ו5--ה תולועפ תיברמב ומכ
 הגוצת קפסמה היוותה יעצמאב תמייתסמ
 .עצוממ חפנ תמועל ריחמ לש הריהמ תיפרג
 להנמ טילחה ,תואצותה תא הארש רחאל

 הז טושפ חותינ עוציבל הקדצה שיש רצומה
 םירחא םישנא םע ותקולחלו עובק ןפואב

 םושיי תונבל ןמזה עיגה .הדובעה תצובקב
 .( 680580/8) הסומכ

 -תהב הסומכ רוציל דציכ הארמ הז ךסמ
 רצומה להנמ .םדוקה תולועפה ףצר לע ססב

 ינפל שמתשה םהב םיעצמאה תא זיזמ טושפ
 םילמסה תא רבחמו הסומכה ןולח ךותל עגר

 תמירז ןוויכ תא תוארהל ידכ םיצח תרזעב
 שגמו הפטעמה יעצמא תפסוה .םינותנה
 תא ץיפהל רצומה להנמל תרשפאמ ראודה
 .תשרב םירחא םישנאל תיפוסה תינכותה

 ,הסומכה םושיי תריצי רחאל תע לכב
 -זעב םייוניש וב ךורעל םישמתשמה םילוכי
 טלק תרקב ןולח תוברל ,םינוש םיעצמא תר
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 רופנאטמ ומכ תומכח תונכות
 תותינ תודדועמ ,שדחה לגהו
 וניאש ,יתריציו שימג םינותנ
 םימושיי םע עוציבל ןתינ
 .ףדמ ימושיי וא םייזכרמ

 -מתשמה ,המגודל .הנומתב גצומה שמתשמ

 םיקוושל התליאשה תא ליבגהל םילוכי םיש

 םיכרע תבצה ידי לע םימיוסמ םירצומו
 .םושייל סינכה הרבחה להנמש םינתשמל

 קוידב םימצע םה םירמגומה הסומכה ימושיי
 דוכי םישמתשמה .םירחא ₪15 יעצמא ומכ

 םירורבו םיכורא תומשב םתוא תונכל םיל

 .ץבוק תומשב םוקמב

 וחילצה אל םה - רקיעב ולשכנ םיחתפמה
 לש םהידימ בושחימה תמצוע תא איצוהל
 םיביתכמש - םיתנכתמה - תדה ינהכ המכ
 ,דובעל ךיאו בוט המ םישמתשמל

 = ו
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 אסכב יתודידי תונכת
 םילהנמה
 םיקקותשמ היגולונכטה יעגושמ קר אל
 -ישכמ וא שדחה לגה ,רופאטמ ומכ תועצהל

 םילהנמ םג .םהלש חותיפה תוביבסו א6א( יר

 תורושקה השיכר תוטלחה ינפב ןיידע םיבצינ

 ,הכימת תושירדו םינוכיס ,תונורתי ,תויולעל

 לע לקהל םיכרד רחא םישפחמ םה ךכ -יפלו

 .הרבחה ךותב חותיפהו הרשכהה סמוע
 ונחלוש לע הלודג תונכית תמצוע תבצה

 ץלאי הלצנל ידכ רשא ,שמתשמ לכ לש

 לבקתת אל - תדלקמ לע םויה לכ שיקהל

 -צוע תוברו תושימג תוביבס םלוא .הכרבב

 תצק"ו ההובג היצמוטואב תועייתסמה ,המ

 ,םישמתשמה הלאל עייסל תולוכי ,"תונכת

 תושעל יקסיע עדימ םע םידבועו םינרמתמ
 .רתוי הרופו רישי ןפואבו ,רתוי רהמ תאז

 ק05מ(ג00מ -] תונולח

 011166 [/1810מ -] 138901

 - תואנולח לש חויט קר םה
 בושחימב שדחה ןדיעה
 דובעל רשפאי ישיאה
 ,"השימג" תונולח תביבסב
 ,תולקב םימושיי תתפלו
 .םדקומ עדי ילבו

 .ןוויכב עונל וליחתה רבכ םיבר םינוגרא
 םיחותינ עצבל םיליחתמ הצקה ישמתשמ
 -שמה תא הגרדהב ררחשמ ךילהתה .תונכיתו
 -ארה דעצכ ,עדימה זכרמב תולתהמ ,שמת
 ןיתמהל בייח היה רבעב םא .תואמצעל ןוש
 תא לבקל ידכ ,םינש וליפא וא םישדוח
 אוה התע ,םינותנה דוביע תצובקמ תוחודה
 דמלי םא ,ומצעב הדובעהמ קלח עצבל לוכי

 םג ,םלוא .םימיאתמ הדובע ילכ ליעפהל
 רוד תפש דומיל .יד ןיא םדקתמה תונכתב
 ימו ,עוציב רב וניא ,םישמתשמ י'"'ע יעיבר
 .לודגב לשכנ - הייפכב תאז תושעל הסינש
 ונשי ירמגל יעבט תונכת ורשפאיש םירצומ
 לועפל ולכויש םירצומ .םירבדה ינפ תא
 םישמתשמל רשפאלו ,תילאוזיו תנוכתמב

 םירושקה תוכלשהו םינותנ רתוי תא ןוחבל
 הכפהמה ךשמה השעמל והז .םהיתוטלחה
 ןויליגב םג .1-2-3-ב סוטול הליחתהש
 קוידב אלו ,הליחתב ושמתשה ינורטקלאה
 דציכ הליחת ועדי אל םישנא .עודמ ועדי
 ךשמב םלוא ,שדחה יעצמאה תא קידצהל
 .דואמ םירורב ויה תונורתיה ןמזה

 ,תאזה תצצונהו השדחה היגולונכטהשכ
 תא וזבזבי םישמתשמה םאה - םנחלוש לע
 וקחשיו לגלגה לש שדחמ האצמה לע םנמז
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 םיבעחמב חתונדיחע

 ..דדהד] +

 ,םיתנכתמה לש םהייח לע לקהל דעוימ םימצע ןווכומ תונכית
 ומכ תוינכות יביכרמב רזוח שומיש לש המכסומה תא שטונו
 קר זכרתמ התא ,ללמ יכרוע וליפאו םיטירפת ,תואנולח
 .תכרעמה תורדגהבו ,ןונכתב - רקיעב

 קלח ?דובעל םוקמב םישדחה םיעוצעצה םע
 הרשפה יהוז םלוא ,ךכ ושעי יאדווב םהמ
 יעצמאל םישנא ינוילימל השיג תקנעהבש
 ולכוי םירחא םיבר .םתיברמ רובע ישומיש
 םיקוושב תורחתהלו םתקופת תא לידגהל

 .םיריבכ תונורתיי תשיכר ךות ,םיידיתעה
 .ללכ םילוז םניא "'םימכח"ה תונורתפה
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 תולעה תא קידצהל רשפא ךיא ,ןכ םא

 ?שמתשמה ידי לע תונכית לש ההובגה
 םא םלוא ןורתפ הניא תויולעמ תוענמיה

 ,הריכמ תויונמדזה לש 20% דוע לצנל לכות
 ידי לע ,ךלש תוחוקלה תונמאנ תא רפשל וא
 תוכיא תא רפשת םא ,רתוי בוט תוריש
 .רכשנ אצת - קווישה ןומזית וא הרוחסה

 1991 ראורבפ
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 1991 ראורבפ

 ברב

 גולטקב רחבמה ךותמ םיקחשמ
 .ונלש שדחה צמגנטאגנטר פונט כסמוגומ תולשפוחה תונכותה גולטק תא 328ןוילגל םיפרצמ ונא שדוחה
 לוהינל תומכחותמ תונכותב הלכו םיקחשממ לחה ,גוס לכמ תונכות לש בר רפסמ ואצמת הז גולטקב
 רתוי םינימזמש לככ דרויו ךלוה אוהו ,דבלב חייש 5 אוה טקסידל יסיסבה ריחמה .סינותנ יסיסב
 ןימזמה תא הכזמ ראורבפ שדוח ףוס דע ונילא העיגמה הגמזה לכש ונטלחה דחוימ עצבמב .םיטקסיד
 .ףסונ סולשת לכ אלל ותריחב יפל ףסונ טקסידב
 גולטקה תספדהל .טעמכ םילילמת דבעמ לכ תרזעב וב ןייעל ןתינש ךכ /856ח טמרופב בתכנ גולטקה
 ינש םג םעפה ונפרצ טקסידל .328:ו ץבוקב םיפסונ םיטרפ .ולוכ ספדוי גולטקהו ,'ון: ושיקה
 אוה  ,אוג5ז1.45 ,ינשה קחשמהו ,קתרמ הבשחמ קחשמ אוה 03100 :גולטקה ךותמ םיקחשמ
 ךסמו הלעמו 62 גוסמ יפרג סיטרכב ךרוצ שי סליעפהל תנמ לע .האנ הקיפרגב סירפילפ קחשמ
 .ילאוד סיטרכ וא םיאתמ

 = ו



 בשעחמה תא עד

 לפאה דצה
 בשחמה לש

| 8 

 ?םיבטנחמה ינודנ ונל םיטנוע המ

 ק6₪65001706 ,'ב י'דאה :תאמ

 םה .ךתוא וגישיו ךירחא ופדרי בעחמה ינודש ,ךלת רשאב

 ,ןכומ ךניאש ןמזב ,הלפא הניפב ,העתפהב ךסמה לע וצוצי

 ךל דבאש עדימהשכ ,זא .רתויב לודגה היהי ומרגיש קזנהו

 םג דמלת ,בשחמה יקזנ לש הקיטסיטטסב הרוש דוע ךפה

 ימ - םיבשחמ תודרשיהב רתויב בושחה חקלה תא התא

 .תבזעב קוזינ אל ,ישיש םויב ןנוכתמש

 דומלל ךנוצרבו ,ךלש עדימה לע סח התא םא

 ךרדומ עסמל ונילא ףרטצה ,םירחא יחקלמ

 תא רוקסל ,בשחמה לש לפאה דצה לא

 -רדב םיבצומה םישקומו תונכס ,םילושכמה
 וכירדי עסמה תא .בשחמה ליעפמ לש וכ
 םירמושש הלא ,םיבשחוממ םירדנוכופיה
 -ובמא לש יאופר דויצ ,םישדוחל ןוזמ תיבב
 (הליבס הנגה) ס"'גה תדמעו ,ץרמנ לופיט סנל

 לכ וריסחי אל םה .הרקמ לכל - הדומצ
 גוס לכ לע רבגתהל ידכ הנגה יעצמאו טירפ

 .היהי אלש הלקת
 דובעל ךישממ התא ,רקובב שולש העש

 לע - יתנשה ח"ודה תא םכסמ ,תוצחמ
 תורושו םירוט ,ךלש הדובעה תנש לכ ךסמה
 ךלוכשכ .םילימו תואחסונ ,םירפסמ לש
 ךניא ,ךסמה לעש ינורטקלאה ןויליגב עוקש
 .קפואב םיחילבמה םיקרבה יקהבהב ןיחבמ
 .ללכ םיעמשנ םניא םימערהו ,הקוחר הרעסה
 ,ךיניע לומ לא דמגתמ ךלוה ךסמה ,םואתפו

 יארשאה סיטרכ לדוגל העיגמ הנומתהש דע
 -דוגל ךסמה רזוח תורופס תוינש רחאל .ךלש
 ןוימד לכ ,רבשו דוש ךיניע לומ ךא ירוקמה ול
 - יתכונה בצמל ,םדוק םש היהש המ ןיב
 .דבלב ירקמ

 בשחמב עדימ תחטבא לע רבד עדוי ךניא םא
 תא ליעפמש למשחה חתמ :תאז קר רוכז -
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 ותלועפל תירקיעה הנכסה אוה בשחמה
 למשח - תונכסה בור תא .וב רוגאה עדימלו

 ,למשחה יווקב חתמ תוציפק ,םיקרב ,יטטס
 בורלו ,עונמל ללכ ןתינ אל - וידר תוערפהו
 לכב טוקנל לכות .ללכ ןהב שיגרת אל

 ינודשמ "ףוטחל" תאז לכבו - םיעצמאה
 .םיללותשמה בשחמה

 דוערל ךילעש םינעוט ונא ןיא ,תאז םע
 דסחה תכמל תוכחלו ,בשחמה לומ דחפמ

 בשחמב .בשחמה תא לוטקתש ,תילמשח

 ודעונש הנגה ינונגנמ רפסמ םינקתומ ךלש
 חתוכה קפס ,הלאכ תוערפהמ ותוא דדובל
 וניאש ,ילמשחה ןיפוליחה םרזה תא ריממ
 בורמ ןנוסמו ,בצוימ ,ךומנ חתמב םרזל ,רידס
 םייוניש קר .תוינייפואה חתמה תוציפק
 תוריהמ תוציפק ;תשרה חתמב םיינוציק
 הליגר יתלב תילמשח תורעתסה וא דחוימב

 דעב רודחל היושע ,הבורק קרב תכמ ומכ
 םע הדובעמ ענמה ,ןכ--לע .וז הנגה תכרעמ
 אורקל ףידע ,םיקרב תורעס תעב בשחמה
 תא בירקהל רשאמ םילכ ףוטשל וא בוט רפס
 .תינלטק קרב תחבאל ובש עדימהו בשחמה

 תשרב חתמה תוציפקו ילפמ ינפמ ,םלוא

 םעפ לכב .רתתסהל לוכי ךניא תילמשחה
 עונמ לעב רישכמ ליעפמ ךביבס אוהש ימש
 ,קבא באוש ,הסיבכ תנוכמ ומכ ,קזח ילמשח
 ,''ץוצינ" םירצוי הלא םירישכמ ,ררקמ וא

 ו

 חתמ תציפקו ,תשרה חתמב דחו רצק קוניז

 ידכ .חוכה קפס ךרד רודחל היושע תאזכ

 לבכ לע ביכרהל לכות ,הזכ קזנ עונמל

 ,םלוא .תוצוצינה תא אלוכה לבק למשחה

 -ערו וידר תוערפה דגנכ ליעי וניא הז טנטפ
 י"ע םה ףא םיקפומה םייטנגמורטקלא םיש
 םישערה בור ,םנמא .םיינורטקלא םירישכמ

 ןה תוערפהה רקיעו ,בשחמל םיקיזמ םניא
 ידרשמ דויצ םלוא ,היזיבלטו וידר ירישכמל

 םירבעומה ,הובג רדתב םישער רוציל יושע
 םהו ,למשחה תשרב תועצמאב תוליעיב

 םורגל ידכ הקיפסמ היגרנא רובצל םייושע
 -ה ןורכיזבו חישקה קסידב םינותנל קזנ

 שוכרל ןתינ ,הלא ינפמ ןנוגתהל ידכ .א\

 -רפה לוטיב רשפאמה םכחותמ םישער דכול

 ןופלטה רוביח לעו ,חתמה יווק לע תוע
 םדומל ,בשחמל םירבוחמה ירוטה לבכהו

 .תספדמה תאיצילו

 רחא ןיינע איה יטטסה למשחה תנכס

 גוזימ שי בשחמה לעופ וב רדחב םא .ירמגל
 וב שיש וא ,ןגזמ תועצמאב םומיח וא ,ריוא

 רבטצמ יכ חינהל ריבס ,םייטטניס םיחיטש
 התא םעפ ידימ ,םנמאו .בר יטטס למשח וב

 םיצפח םע עגמ תעב םירצונה תוצוצינב שח

 דואמ ןכוסמ הז יטטס למשח .םייתכתמ
 -רטקלא הבירצב ורצונש ןוקיליסה יבבשל
 -יהל יושע םהב רוגאה עדימהו ,חסאו תינו

 עונמל ידכ !דיחי יטטס ץוצינ י"'ע קחמ
 ךכסל לכות ,םיבבשב יטטס למשח תעיגפ

 ,יטטס בולכ תועצמאב בשחמה תבית תא
 ךותב וא ביבס תנקתומה תיתכתמ תשרב םא
 שומיש י"ע וא ,תיטסלפה בשחמה תבית
 .הקראהל תרבוחמה חפ תביתב

 יווקב רבועה למשח ידמ רתויש ונרמא םאה

 ידמ תוחפ םג !בשחמל םינכוסמ חתמה
 תקספהב .ובצמ תא רפשמ וניא למשח
 ץבוקה תא ןבומכ דבאמ התא הליגר למשח
 םייוביג תרגש לע תדפקה םא .תדבע ומיעש
 יצח תדבע םא ךא ,לודג וניא קזנה ,הפוכת
 !הדובע םוי יצח תדספה - תובגל ילבמ םוי

 1991 ראורבפ



 ,וניניב םינחכשהמ םג לודג קזנ עונמל ידכ

 -יכזמה "קינדונ" תונכותב שמתשהל רשפא
 ליעפה | ץבוקה תא תובגל | ךל תור
 ,ןורחאה יוביגה דעוממ תוקד 15 רחאל
 המכ לכ) ידמל ףוכת ןפואב ועצבי תורחאו
 לכ לש ,ינמז ץבוקל יטמוטוא יוביג (תוינש
 המכב הטוקנ וז הטיש .ךסמב רוגאה עדימה
 3.8 הסריגב 0ז5אז ומכ םילילמת ידבעמ

 ,דבלב םינוטילקת ןנוכ םע דבוע התא םא

 ןכש ,הלודג הכ הניא למשחה תקספה תנכס
 םינוטילקת ינפ-לע רזופמ ךלש עדימה בור

 חישק קסיד םע דבוע התא םא םלוא ,םיבר
 למשחה םרזשכ .תורצב תויהל יושע התא -
 הביתכ/האירקה שאר ,תוימואתפב קספומ

 ,קסידה ינפ לע ,ךכ שממ - לפונ קסידה לש
 -רקה לע סוטמ לש תוקסרתה וז ןיא םנמא

 הפורטסטקב תאטבתמ האצותה ךא ,עק
 ידכ .קסידה ינפ-לע רוגאה עדימל המוד
 דייטצהל לכות ,הזכ ינלטק קוסיר עונמל

 טזסק8- םג הנוכמה הכר התחנה לעב קסידב
 קסידה ינפמ ישארה םיקחרתמ וב רשא '%
 -יסמ םרזה קתנתמשכ וא הבוכמ בשחמהשכ
 לכות טוסקפז* ךל ןיא םא םג .איהשלכ הב

 86 התחנה תנכות קסידה לע ןיקתהל
 בשחמהשכ ,קסידה ינפב העיגפ תענומה
 לולסמ לע קסידה שאר תליענ י''ע ,הבוכמ

 המדא תדיער היהת םא םגש ךכ ,ליעפ יתלב
 קזניי אל ךלש קסידה - ימוטא ץוציפ וא
 ונממ קפסמ גישהל לכות תאזכ הנכות !ללכ

 הקזחאה ןוטילקתב ,קסידה תא תשכר
 תייצפואב שמתשהל וא ,וז תרבוחל ףרוצמה

 ומכ הקזחאה תונכות םע תקפוסמה קז%
 .ק6 דסס|5 וא ןוטרונ

 תא איצוהל ןכומ התא - 04:30 העש
 - הנורחא שקמ תציחל .תספדמב ח"ודה
 88% ...עתפלו ,הספדהל רובעל ןכומ התאו
 !?הז המ ?חסו ז680ץ, 06טו06 |/0 זזסז

 ,יפרמ קוח יפל - דחא רבדב חוטב היה

 עורגה דעומב ורקי ןה ,תויעבל יוכיס שישכ
 -רטקלא תכרעמ אוה ךלש בשחמה .רתויב
 תססובמ הבורש ,ידמל הדימעו הנימא תינו
 קסידה .םיקצומ םיינורטקלא םיביכר לע
 תוכרעמה םה םינוטילקתה ןנוכו חישקה
 תודמעומה ןהו ,בשחמב תודיחיה תוינכמה
 ןורתפה .רבשמה תעשב הסירקל תוירקיעה
 לכ תובגל אוה תאזכ היעב דגנ רתויב בוטה

 הב ,י"'תוריתי" תלעב תכרעמב דובעלו ,רבד
 .ייבג לא בג" תנוכתמב דבועו הבוגמ רבד לכ
 ךילהת לכב - רתוי הלוז ,תרחא תורשפא

 הנשיה תכרעמה תא רומש - תפסותו רופיש
 386-ב ןשיה ז-ה תא תפלחה .יוביגכ

 הנשיה האטורגה תא רוכמת לא - קירבמ
 -חמכ ותוא רומש ,(הבהה הווש וניא אלימב)
 הגמ 300 קסיד תינק .םורח תעשל יוביג בש
 ךסמ .ךהוצה תעל הגמ 20-ה תא רומש -
 םע םורכונומה לש ומוקמ ?שדח ינועבצ
 אלו ,ןסחמב ,ןיקת בצמב סלוקרהה סיטרכ

 1991 ראורבפ

 בשעחמה תא עד

 אוה בשחמה תא ליעפמש למשחה חתמ
 עדימלו ותלועפל תירקיעה הנכסה
 ,למשחה יווקב חתמ תוציפק ,וב רוגאה
 ,עונמל ללכ ןתינ אל - וידר תוערפהו
 לכות ,ללכב ןהב שיגרת אל בורלו
 תאז לכבו - םיעצמאה לכב טוקנל
 ,םיללותשמה בשחמה ינודשמ "ףוטחל"

 .ךלש הדליה לש םידליה ןגב

 -כמה תוכרעמה תונימא לע רומשל ידכ

 תירקיעה הנכסה .ןנויקנ לע רומשל ךילע תוינ
 וא ןוליינ תפטעמב שמתשה .תוביטרו קבא
 ,דבוע וניאשכ בשחמה תא תוסכל ידכ דב

 ,הדובעה ךלהמב ותוא הסכת לא םלועל ךא)
 םג (ןמזה לכ ותוא ררקל בייח ררוואמה
 קבא ינפמ תנגומ תויהל תבייח תדלקמה
 התאש וא ,קבא אלמ ךנחלוש םא ,תוביטרו
 תורשפא לוקש ,תיתיישעת הביבסב דבוע
 .שימג קיטסלפמ תדלקמ ןגמב דייטצהל

 -וקנל ךרוצ ןיאו ירמגל םוטא חישקה קסידה
 .ות

 םא קר תוקנל יאדכ םינוטילקתה ןנוכ תא
 סינכת לא םלועל .תיתועמשמ םגפנ םדוקפת
 חותפל לכות .ןנוכל םירתלואמ יוקינ ירזבא

 לש םיפושחה ויקלח תא תוקנלו בשחמה תא

 הכר תשרבמ תועצמאב ,םינוטילקתה ןנוכ
 עצבל שי ןנוכה שאר לש יוקינה תא .חופמו
 -לוכה תדחוימ יוקינ תכרעמ תועצמאב קר
 קודב .דחוימ יוקינ טקסידו םיאתמ לזונ תול

 תוספסוחמ יוקינ תוכרעמ שי ,הנוק התא המ
 ןנוכ ,רוכז .ןנוכל ךיפה יתלב קזנ תומרוגה

 השיגר תינכמ תכרעמ אוה םינוטילקתה
 - תונויקנה םע םיזגהל ךירצ אל ךא דואמ
 תא קחוש יוקינה ןוטילקת יוקינה ךלהמב
 רצקל יושעו ,ןנוכה לש הביתכ/האירקה שאר
 רתוי אל תוקנל יוצר ,ןכ-לע .וייח תא

 .דבלב ךרוצה תדימבו ,הנשב םיימעפ ,םעפמ
 ןכש ,םעפ ידימ ןויקנל היואר תספדמה םג

 יטרסו ויד ,ריינ יריישמ בר ךולכל הב רבטצמ

 יוקינל תודחוימ תוכרע תומייק .הספדה
 שקבל יאדכ הלאב ךא ,רזייל ללוכ ,תוספדמ
 עיגמ אוהשכ ,תורשה יאנכטמ הנטק הבוט
 תורש הזוח ךל שי םא - יתפוקת לופיטל
 .םיאתמ

 ת"ודה ,תורצה לכ לע תרבגתה 5

 ,םויסה ינפלו קסידב ותוא תרמש .ןכומ ךלש

 ןוטילקת לע םג לע ותוא רומשל הצור התא

 סינכמ התא .דרשמל רקובב חקית ותואש

 08/47 בתוכו ןנוכה רגוס ,שדח ןוטילקת

 ,ןלוכמ תינלטקה הדוקפה - [סהאוגדז

 תחא קר איה ךא .לכה תרמואש הרצק הלימ
 עדימ תוקחומה תוינלטק תודוקפ המכמ

2 

 נמ8
 .ח₪5ד085 וא 58455 םג ךכ .םימחר אלל
 השמתשה ₪05 לש תונושארה תואסריגב
 תתנ אלשכ ,ליעפה ןנוכב =08/גז תדוקפ
 ,ןוסאל קודב ןוכתמ היה הז .רדגומ דעי הל
 תולקב לוכי היה הסונמ יתלב שמתשמ ןכש
 ןיכהל הצר לכה ךסבשכ םלש קסיד לסחל
 ךל :תוצופנ תויועט דועו .הדובע ןוטילקת

 ןיב ,הלאכ תומדקומ רקוב תועשב לידבת
 לכ תא גצה התועמשמש םפו8 *.ם06 הדוקפה
 ס5ם| *.06-ל ,קסידבש םיכמסמה

 םיכמסימ םתואל תוומ ןיד רזג התועמשמש
 .שממ

 ₪05 לש תושדח תואסריג ,לזמה הברמל
 ךכ ,תילנימרט הלועפ לכ לע ךינפב תועירתמ
 םיבוטה היתורשב עייתסהל תאז לכב יאדכש
 רשפאה לככ ענמהל ידכ .3.3 הסריג לש
 -תרגש תולועפ עצבל לכות ,הלאכ תונוסאמ
 ,םיצבק תרסה וא קסיד טומריפ ןוגכ תוי
 ולעפויש ,םידחוימ הווצא יצבק תועצמאב
 הווצא ץבוק בותכ ,המגודל .ךרוצה תעשב
 תועצמאב , 4 ןנוכב ןוטילקתה תא טמרפיש
 ץבוקב שיש המ לכ .*8 תויתואה תשקה
 הדוקפה אוה .88ז תמויס לבקמה ,הזכ
 תועטב טמרפת אל םלועלש ךכ תסהאו הד 4:
 .חישקה קסידה תא

 לע תובגל איה עדימ תחטבאל תרחא

 קסידב םיינויחה םיצבקה תא םינוטילקת
 תועצמאב ,ישומיש ןוטילקת לכבו חישקה

 יוביג סו8א605צ וא 607צ-ב ינדיחי יוביג
 ליצהל יושע ,יעובש תוחפל וא ימוי ,ףוכת

 לכות .בשחמב ךלצא רוגאה ינויח עדימ
 -שהל וא ,תוירחסמ יוביג תונכותב שמתשהל
 ידכ 880606, 2557085 תודוקפב שמת
 תוידועי יוביג תונכות ,בגא .םייוביג עצבל
 יצבק תא קר ףוכת ןפואב תובגל ךל ורשפאי

 אל ,ונתשה אלש תונכותה דועב ,עדימה
 םא ,ללכבו .ןמזה תא רצקל ידכ ,ובוגי

 אלש עודמ - םירבדמ ונא הקזחאו םייוביגב
 ומכ תישומיש הקזחא תנכותב דייטצת
 שוגספ 6010, 6 דססו 5, אסהדסא עדוטדוש
 תודובע לש הלועמ עוציב תועיצמ ןלוכ -
 הקתעה ומכ - קסידבש םיצבקב הקזחא
 -זימיטפוא ,הסיחד ,ןוגרא ,הקיחמ ,הרבעה
 .המודכו ,םיצבק לש יוביג ,היצ

 ינפמ תוישומיש הנגה תוטיש לע ןאכ ונ
 תונוסאה תא ונרכזה אל ,םיבשחמה ינודש
 תומדב םיעיגמה ךסמ יטויס םתוא ,םמצע
 לכמ תומויאה האיגשה תועדוה
 וש אסד סעאס
 ₪ו= ב11 06הדוסא דפו 5 חג
 םא56 גו טה=

 םהל שי ,ךכ םתס םיצצ םניא הלא םיטויס
 -קומ תוכרעה רסוחו ,תולקת לש הירוטסיה

 יכ רוכזל יאדכ .אבו שמשממה ןוסאל תמד
 םיצבקהו קסידה לש טלחומה ןדבואה תא
 ריאשנ ןתוא ךא ,תובר םיכרדב עונמל רשפא
 .אבה רמאמל

₪ 
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 1 תללוכה השדחה התסריגב 05/2 תכדעמ תיארנ ךכ
 ןימימ םיבתכנה םיכסמו ,תירבעה הפשה בוליש
 םימושיי המכ לש בוליש הארנ הז םוליצב .לאמשל
 ןוילג ,הקיפרג תננכות ומכ ,ליבקמב םילעופה
 .ינורטקלא

 טיב 2

 חראמ

 מבי לש 05 תא

 ו 4

 [- יש וז ה
 [06 !080 020085 4 ב

 ו
 !6 | שו קוט ווק

 ששפת ששלט טשש שש שטבע שב

7 

4 

 777 א 202

 + !תירבעב םג ןיעבע
 1991 ראורבפ



 יזכרמ בלש םייתסמ

 תכרעמ תטילקב

 מבי לש תומישמ-יובר
 -דחה הלעפהה תכרעמ הנושארל הפשחנשכ
 05/2 הגצוה ,מביו טפוסורקימ י"ע ,הש
 הדעוי 05/2 .תידיתעה הלעפהה תכרעמכ

 -סיעה הלעפהה תביבסכ 005 תא ףילחהל

 האמ תרשתש הביבסכ 90-ה תונש לש תיק
 -בעמ לע וססבתיש םיישיא םיבשחמ ןוילימ

 רתוי ץירתו ,80א86 תורדסמ לטניא יד
 לש םתורשל וחתופש םימושיי 10,000-מ

 בצקב םשגתמ וניא הז ןוזח .הלא םיבשחמ
 תכרעמ תרשפאמ ,םויכ רבכש תורמל ,יוצרה
 ברימ תא תוצמל תמדקתמה הלעפהה

 .הווהב םיישיאה םיבשחמהמ םיעוציבה
 יהלשב החוורש תיקווישה הסיפתה יפ--לע
 התיה ,תכרעמה הזרכוהשכ ,80-ה תונש
 בשחמ לכב קר אל בלתשהל 05/2 הרומא
 בשחמ לכב םג אלא (תשר תרש) יזכרמ

 ,תיטיאה התסינכ רחאל ,התע .ינחלוש
 התלוכי לש היילשאהמ מבי לש התוחכפתהו

 הכ הלעפה תכרעמ לש הלבק קושל ביתכהל
 מביב קווישה תומגמ ונתשה ,הדבכ
 לש '"תפצק'יל ןתינ שגדהשכ ,טפוסורקימו
 ,//וחטסשפ !5/005 תביבסב יפרגה קשממה
 םייתניב תורומש 05/2 לש היתולוגס דועב
 .םידחוימ םיכרצ ילעב םישמתשמל קר

 :תומיטא וא הדילה ילבח

 שממל מבי לש התלוכי יאל תוביסה ,םלוא

 ,המצעל התנבש בושחימה תייגטרטסא תא
 אלא ,05/2 לש היתולבגמב תוצוענ ןניא
 לש בושחימה יכרצ לש הנוכנ אל הייארב
 לע דומעל הסננ הז רמאמב .םישמתשמה

 םילדבהה ,וז הלעפה תכרעמ לש היתולוגס
 -תלצה ייוכיסו ,ם05--ו "תונולח" ןיבל הניב
 .םויכ הל םירדגומה דעיה יקוושב הת

 059/2--כ תומישמ תבורמ הלעפה תכרעמ
 (386 - המגודל) קזח ישיא בשחמב תלעופה
 שמתשמלו דיחיה שמתשמל תתל תדעוימ
 תוליבקמה תונימאו בושחימ תמצוע ,תשרב
 -שחמה .ינימ יבשחמב תורשפאתמה הלאל
 התע רבכ םיעיגמ םימדקתמה םיישיאה םיב
 ינוילימ --"םיס"פימ") בושחימ תמצועל
 .םיבשחמ -ינימל הליבקמה (הינשב תולועפ

 1991 ראורבפ

 לשא רימת תאמ

 ןיב תתפתהש יולגה תומיעה
 תודוא ,טנוסורקימל מבי
 תותיבה תייגטרטסא
 תכרעמ לש קווישהו
 הריזל ריזחה ,05/2 הלעפהה
 לש ןמוקמ לע חוכיוה תא
 תונושה הלעבהה תוכרעמ
 םאה .םיישיאה םיבשחמב
 תא ףילחהל 05/?האב
 לכב הניקתהל שי 5
 וא - ןחלוש לכ לע ,בשחמ
 ףילחהל האב איה השעמלש
 ,םיבשחמ -ינימ תוכרעמ
 אוה יוארה המוקמו
 ,םיתרש םיבשחמב
 הביבסב לועפל םידעוימה
 ?םימושיי תריתע תיקסע

 איה ןיידע תמייקה תירקיעה היעבה ,םלוא
 תינמז וב דובעל התלוכיו תכרעמה תונימא

 .םיליבקמ םימושייב ,םישמתשמ רפסמ םע

 ,הזכ לועפת תורשפאמ סקינוי תוכרעמ

 ₪5/005-ב םלוא תיטרדנטס הביבסב

 -שיאה םיבשחמה םלועב רתויב תירלופופה

 ןתמל .םימיאתמ תונורתפ ןיידע ןיא םיי
 רשא ,05/2 החתופ הלא םיכרצל הבושת

 ןהב תודוקנ ןתואב אקווד אוה ירקיעה הקזוח

 תולעופה ,היתוליבקמו 005 לש היתושלוח
 .דחוימב תושגרומ - תותשרב

 ו

 לע םיעירכמ תונורתי ינש 05/2-ל
 התוליעי תא םיעבוקה םה רשא ,5
 .תומישמ יובירו ,ןורכזב לופט :שמתשמל

 640-ל השעמל לבגומ ₪005-ה ןורכז דועב

 "הקיטבורקא"ב ךורכ רופיש לכו ,ב"ק
 השיג תלוכי םע החתופ 05/2 ,תינורטקלא
 הדובע תלוכי הל הפסונשכ ,ןורכז ב''מ 16-ל

 1 דע לש (ילאוטריו) המודמ ןורכז םע
 05/2 לש ןורכזה בחרמ ,השעמל .טייב -הגיג
 .הדובעל ןימזה קסידה חפנ י''ע קר לבגומ

 השורד הניאש הנוכת איה תומישמ יוביר
 -סיע תכרעמב הדובעב ךא ,ליגרה שמתשמל
 ,חותיפ תומישמב וא תימוקמ תשרב ,תיק
 לגוסמ ליגר םדא .ףילחת הל ןיא ,תמא --ןמזו

 לוכי התא .תינמז-וב תחא המישמ עצבל
 הקיסומ עומשל וא ,לוכאלו אורקל םנמא
 אל םלוא ,היטבמאב םיזרבה תא ןקתלו

 -ישמ יוביר .תינמז וב אורקלו בותכל לכות
 - םילודג םיקסעל קר תישומיש הניא תומ
 .ישיאה בשחמב םג הליעי תויהל היושע איה
 ,ךורא ךמסמ וא ח''וד סיפדהל ןתינ ,המגודל

 בשחמה דועב תיתרגשה הדובעב ךישמהלו
 - וא .תספדמל עדימה תא ריבעמו רדסמ
 ינורטקלאה ראודה וא תרושקתה תנכות
 הדימבו וניימל ,ראוד עיגה םא קודבל הלוכי
 .ךסמה לע הגיצהל - הפוחד העידי שיו
 -בשח תלהנה ומכ בושחימ יריתע םישומישל

 ךוסחל תומישמה יוביר תכרעמ היושע ,תונו
 תוכרעמב תוח'"'וד תקפה ,המגודל .בר ןמז
 ,דרפנב ח''וד לכ לש עוציב תבייחמ 5

 ,שדוח םוכיסב תושרדנה ,הלאכ תולועפו
 תומישמ יובירב .םלש םוי ךשמהל תויושע
 .דבלב םייתעשל ךילהתה תא רצקל ןתינ

 ימי הרשעכ לש תויולע ךוסחל לכות הנשב
 .הדובע

 ו5/005 תוכרעמו םיישיאה םיבשחמה
 םניאו ,הדיחי המישמ עוציב תנוכתמב וננכות
 .תינמז וב ,תוליבקמ תומישמ עצבל םילוכי
 ( דחזפ80) "תולועפ תרשרש' שי םושיי לכל
 .דחא ףצרב םייתסהלו ליחתהל תבייח רשא

 יושע ,הכלהמב וזכ תרשרש תקספומ םא
 ידכ .קחמהל - ובש עדימהו עקתהל בשחמה
 תונכות וחתופ ,ליבקמב הדובע רשפאל
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 תנוכתמב 05/2 תוכרעמב תבלתשמ תירבעה
 תירבעב עצומ םייתניב - 54/4 לש תיטרדנטסה
 לש בחר ןווגמב ךומתת דיתעב ךא ,דבלב דחא ןפוג
 ,םייזעולה םינפוגל םימאתומ טסקט ינפוג
 .האלמ ש/ץ5וש/ץ6 תנוכתמבו

 -ואכל תועצבמו ,ןורכזב תונכושה ,תודחוימ
 תוקלוח ןה השעמל ךא ,תוליבקמ תולועפ הר
 שמתשמל תיארנש הרוצב ,דבעמה ןמזב
 תועצובמ תולועפה תורשרש .הליבקמכ
 תעבוקש תולועפה רדס יפ-לע - ןאולמב

 דבעמה ,השעמל .תומישמה יוביר תנכות

 .ןותנ ןמז לכב הדיחי הלועפ עצבמ יזכרמה

 -חמה תולועפ תא לצפל תרשפאמ וז הנוכת
 יא וא םיעוציבב הטאה ריחמב םנמא ,בש

 .םימייוסמ םימושייל תומיאת
 י"ע רשפאתמ 05/2-ב תומישמה יוביר

 וצבושש תוידוחי תונוכת רפסמ לש בוליש

 ןורכזב רבודמה .ךליאו 286מ לטניא ידבעמב

 הדובע תלוכיבו ( 00180160 !!סחוסזע) ןגומה

 ןורכזה .ליבקמב תולועפ תורשרש רפסמב

 תוליעפה ןורכזה תובותכ לע רמוש ןגומה

 הביתכ י''ע הקיחמו שובישמ ,ןותנ עגר לכב
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 רויג

 תבותכ התואל םינופה םימושיי ינש לש

 קרזנ "ןיירבע"ה ,הזכ הרקמב .תינמז--וב

 אל ,ךכ .הצרש המ בתוכ ינשהו ,הצוחה

 לש השיג תענמנו ,םינותנב העיגפ תרשפאתמ

 .הביתכל ןימז וניאש ןורכז אתל םושייה

 תלפונ ,תעגפנ תכרעמה התיה 005 תכרעמב

 ןורכזה תונוכת לוצינ .הזכ הרקמב תרצענ וא

 -מא תרשפאמ 286/386/486 ידבעמב ןגומה

 -שחמב יוצמה הזל ליבקמ עדימ ןוחטבו תוני

 .םיזכרמ םיב

 ,תומישמ -יוברל םיידועי םידבעמכ אלש
 -ועפ רפסמ עוציב םירשפאמ םניא 6
 לש הנוכת םהב הבלוש ךא ,ליבקמב תול
 ךכ .תונוש תולועפ לש הריהמ גותימ תלוכי
 תולטמה ןיב תוריהמב ץופקל דבעמה לוכי

 -שרש רפסמ לש תושירדל םאתהב ,תונושה

 ) ןמז ךותיח הנוכמ וז תלוכי .תולועפ תור
 הזכ "ןמז ךותיח" .(דוחו6 5!וסוחָפ

 קזוסזוזע ) ,תויופידע ןומזת י"ע ואולמב לצונמ

 "ידע הטיש (88560 ₪ז66חו0זוע6 507600 חס
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 יול

 רשאב ,תולבוקמה תומישמה יוביר לע הפ

 ,עצבל תולועפ וליא דבעמל הרידגמ איה

 ,חישק רדס אלו ,ימניד תויופידע רדס יפ''ע

 .שארמ רדגומ
 וא 3 תונולח) לבוקמה תומישמה יובירב

 -ושיי ןיב תימניד הרוצב רושקל ןתינ (סקינוי

 ,ומצע דבעמלו ,הזל הז םיעידומ םהשכ ,םימ
 דבעמל םהיתושירדו םבצמ ,םהיכרצ לע
 םיכרצל םאתהב עצובמ ןומזתה ,יזכרמה
 בורב ,םלוא .רתויב תוהובגה תויופידעהו
 לש תולוגסהמ קלח קר תולצונמ ,םירקמה

 עצובמ םושיי לכ םהב ,ןמז יכותיח - דבעמה
 המכב עוציבה תא םילשמו ,עובק ןמז קרפב
 "ןמז תונולח" תקולח וא ,הלאכ ןמז ירוזחמ

 יתשב .תויופידע יפ--לע םירדגומה ,םיעובק
 ,םייתסהל תולועפה תרשרש תבייח תוטישה
 ךרואל לטבתהל דבעמה יושע - םיתיעלו
 -ושממ הלועפ עוציבל ןיתממ םושיישכ ,ןמז

 "מתמ הדובעהש וא ,קסיד תאירק ומכ תכ
 הרובע תונפל שישכ ,רתוי בר ןמז תכש
 .םילדגומ ןמז תונולח

 059/2-ב שמשמה תויופידעה ןומזת

 ,םיימניד "ןמז תונולח" תאצקה רשפאמ

 הרידגמ המישמ לכשכ ,תומישמה יכרצ יפ''ע

 תופיתדה תגרדבו ןמזב היתושירד תא

 ,תומישמה ןיב ימנידה רושיקה ,המיאתמה
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 תומישמה ןיב דבעמה לש גוליד רשפאמ
 לש תולועפה תורשרשש ילבמ ,תועצבתמה
 לכ דבעמה לעופ ךכו עטקת ןהמ תחא לכ
 רפסמ עצבל ןתינ ךכ .ילמיטפואה בצקב ןמזה
 .תיברימ תוליעיבו - ליבקמב תומישמ
 רפסמ ץירהל דיחי םושייל תרשפאמ וז הטיש
 הליעי איה .ליבקמב ,דוק ותואב תולועפ
 תונוילגב םיליעיה ,עקרב םיבושיחל דחוימב
 -גודל .המודכו מ"'בית ימושיי ,םיינורטקלא
 תא ינורטקלאה ןוילגב ץירהל ןתינ ,המ
 -יח" עוציבל ליבקמב ,םישקמה חול תאירק
 לבקל לכותש ךכ ,( 0!₪668) "שדחמ בוש
 תשקה תעב רבכ תידיימ טעמכ האצות
 .ןותנה

 דע התיהש ,תירוקמה 205-כ אלש
 ,"הרוגס" הליבח ,"תונולח" לש התעפוהל

 ןתינ רשא תירלודומ תכרעמכ הננכות 2
 ןיינבה ינבא ןיב ."ןיינב ינבא" הל ףיסוהל

 ןיב םימאתמה "ימניד רושיק" יביתנ םיאצמנ
 ללוכה ( אסזחפ|) הנכותה ןיערגל ,"'תובכש''ה
 -ילק" ןיקתהל ןתינ וביבס .תכרעמה בל תא

 קז680ח18- ) יפרגה קשממב תולפטמה "תופ
 |8ח (8ח8- ) תשרב הדובע ,(זוסח !\3ח8ָחִסז

 ( 501 566 ז) םינותנ ידסמל רושיק ,(

 םיקלח ףיסוהלו ןכדעל רשפא ךכ .המודכו

 תא תונשל ילבמ ,הלעפהה תכרעמל םינוש

 תוסנ

 רויג

 תיסיסב תלוכיכ ליבקמב הלועפ .סיסבה

 ןיב םג רשפאתמ ימניד רושיק .תכרעמב
 .תומישמה עוציב תעב ,םינושה םיכילהתה
 תולועפה תורשרש תמרב להנתמ רושיקה

 בוליש תורשפאמו ,יזכרמה דבעמל תועיגמה

 - תכרעמב םימושייה ןיב םייברימ םואתו

 תבורמ ,תבלושמ תכרעמב .יתימא ןמזב
 ףותיש תמרל עיגהל ןתינ 05/2-כ תומישמ

 הב שי .םייזכרמ םיביכרמ רפסמב ההובג
 יברימ לוצינ תרשפאמה ,ןורכז ףותיש תלוכי

 -לושמ תויקסיע תונכותב םינותנה ידסמ לש

 ןוילגה ןיב עדימ תוליעיב ריבעהל ןתינ) ,תוב

 -ימה דסמו םילילמתה דבעמ ,ינורטקלאה
 יביתנ תוהזל תלוכי םג הבלוש תכרעמב .(עד

 םרז לבקל לכות תכרעמה .םירדגומ עדימ

 אוהשלכ רוקממ ,שארמ רדגומ יתלב םינותנ

 תשרב ליבקמב לעופה םושיי - המגודל)

 .עוציבב ךילהתל תורישי וניזהלו (תימוקמ

 םיימניד םיכילהת ןיב רשקל ןתינ וזכ ךרדב
 .יתימא ןמזב

 -ילהת ןיב רשקל תכרעמה תרשפאמ ךכ

 תוקוחר תותמצב ליבקמב םילעופה םיכ
 ןיב רושיק .ומצע בשחמב קר רלו - תשרב

 עדימה ףותיש תמרב םג רשפאתמ םיכילהת
 םינותנ לש הרבעה רשפאמה ( פס=) ימנידה

 .םיכילהתה לש ימנידה עוציבה תעב ,תשרב

 עדימ לבקיש ידכ םושיי רוצעל ךרוצ ןיא
 .שדח

 םושירו
 תיללכ הרוטקטיררה - 8
 הק

 איה 05/2-ב התנבנש תפסונ הלוגס

 לועפלו םייזכרמ םיבשחמל תשגל תלוכיה

 בשחמב הדובעל ליבקמבו ,ליגר ףוסמכ םהב

 ירגאממ עדימ ףולשל ןתינ וז הרוצב .ישיאה
 ,רגאמל םינותנ ןיזהל וא םייזכרמה עדימה
 .תותליאשו תועונת תרבעה ,תוקסיע עצבלו
 ,יזכרמה בשחמה ןמזב ךוסחל ןתינ וזכ ךרדב

 ,תושקובמה תומושרה לכ לש הפילש י"ע
 ץוחמ ועצבתי ,ןהב לופיטהו ,ןנוימ דועב
 .ישיאה בשחמב ,זכרמל

 05/2 ךירצ ימ
 -רעמ יחתפמל תורשפאמ הלאה תואלפנה לכ

 םיליעי ,םיימניד םימושיי תונבל 05/2 תוכ

 תוירושיק לש ההובג המר םירשפאמה ,דואמ
 ?תאז בייח שמתשמ לכ םאה .םיכילהת ןיב

 בושחמה תסיפת תגצה םצע .אלש יאדווב

 -ונורתי תא הלליד ,ןחלוש לכ לע 05/2 לש

 -צק"ל חוכיוה תא הריבעהו 05/2 לש הית
 תומישמה יובירו יפרגה קשממה - "תפ

 -מתשמה לש הנבה הענמו ,תיסיסבה המרב

 תביבס לש תודחוימה היתולוגסל רשאב םיש
 .וז הדובע

 ?05/2--ב דובעל יאדכ תמאב ימל - ןכבו
 םישמתשמ תייליהק רבכ החתפתה םלועב

 יריתע תודסומב רקיעב ,05/2 תביבסב

 םהב ,םילודג םינוגרא ,םיקנב ומכ ,בושחימ

 עוציב תונימאב ןורתי הלא תוכרעמל שי

 ה ןויז 1

 צוטש

 ַ .ךשמה - 2
 /0 ,חץ] ,תיללכ הרוטקיבר

 םיירהצ ]
 ןורכנ
 הלעפה
 קת 6155 וו

 לש הצרה תרשפאמ 05/2 תומישמ זוביד תכרעמ
 םילעופ םיארנ הז ךסמ לע ,ליבקמב םיבד םימושי
 ,1-2-36 סוטול ינורטקלא ןוילג - תינמזוב
 ,073 יזכרמ בשחמל ףוסמ המדמ ,תירבע ללוכה
 .דאקוטוא מ"'בית תנכותו ,תירבעב אוה םג לעופה
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 ,תוקסע תרבעה) תונווקמ תודובע

 .(המודכו םייזכרמ םיבשחמל
 םוקמ 05/2 ןיידע הספת אל ,ץראב

 תוכרעמ רבכ שי םלוא .בושחימב יתועמשמ
 יתב העברא ,תומוקמ רפסמב תודבועה 2
 .וז הביבסל ףדמ תונכות םיאביימ הנכות
 הלא םימיב תרבוע 1-2-36 סוטול תסריג

 דומיעל תונכות םג הומכו ,תירבעל הבסה
 הארנה לככ ךא ,העודי אל ןתוהז הקיפרגו

 םג שי לארשיב 382--ו 78ָח8חאא6 --ב רבודמ
 וליפאו םימושיי םיחתפמה הנכות יתב המכ

 .אוציל ןבור - וז הביבסל הנכות תוליבח

 רפסמ הלאכ םיחותיפב םיקסוע לארשיב

 -רעמ חותיפב םיקסוע הלומרופב .הנכות יתב
 תובלתשמה 6855 בשחוממ ןונכת תוכ
 בושמב .מבי לש גס 6ץ6/8 חותיפה רוזחמב
 -ושייה ללוחמ לש הסריג החתופ םיבשחמ

 -תפמ) .מ.א.י םג .05/2 תביבסל קי'גמ םימ
 "םסמ ("וטסירא" םימושייה ללוחמ לש ויח
 טפוס - 06 הנכותה תיבב .05/2 תסריג םיק
 אפש -ו ,תונוכמ תרקבל תכרעמ תחתופמ

 "מתמה עדימ תחטבאב תקסועה 0818000
 .הז םוחתב םימושייל השדחה הביבסב תדק
 "רעמב החמתמה םיבשחמ ינש - תרושקתבו
 -ל חותיפב תקסוע ,תוימוקמ תרושקת תוכ

 .05/2-ב 1/41צ חף

 !תירבעב - חטשב רבכ תדבוע 2
 תואמ לע שומישל וסנכנ תפלוחה הנשב

 וחתופש םימושיי רפסמ ,הדובע תודמע
 -ארה החותיפש הנכות .ןוחטיבה תכרעמב
 -יבלטב רבכמ אל הפשחנו רבכ םייתסה ינוש
 ליח לש בשחוממה םינומיאה חול איה היז

 -דמ םואתו ןומזת בייחמ ונונכתש ,ריואה
 3281-ל .םיבאשמו םוקמ ,ןמז לש קייו

 -יקמ לע הליחתב החתופ תכרעמה יכ רסמנ
 וקפוס הל שרדנש ןורכזהו המצועה ךא ,שוטנ

 השיג

 רו

 ,תומישמה יוביר תא לצנל ידכ .05/2 י"ע קר
 םע ,תונושה תומישמה ןיב ימנידה רושיקהו
 קזספסח800ח לש הלועמה הגוצתה תוכיא
 תכרעמ .שדחה יפרגה קשממהו !/3חָסַז

 תושר רובע .ס.ב.י תרבח י'"ע החתופ תרחא
 למנ ביבס שערה תמר רוטינל ,הפועתה תודש

 תלוכי תבלשמ וז תכרעמ .ןוירוגנב הפועתה
 תורוקמ רפסממ ,תמא ןמזב ,הליבקמ הטילק

 .עדימ

 ץראב רבכ םיעצבתמה םירחא םישומיש
 תותשר יתרשכ םילעופה 05/2 יבשחמ םה
 .םייזכרמ םיבשחמל םירשגמכו ,תוימוקמ
 לומ לועפל יושע בשחמה וזכ תנוכתמב
 קיזחמ אוהשכ ,פ05 לע םידבועה םיבשחמ
 בשחמל םישמתשמ רשקמו תימוקמ תשר
 -משמ 05/2-ב םילעופה םיבשחמ .יזכרמה
 -הלו ךורעל ןתינשכ ,הנכות חותיפל םג םיש

 -מהו ,רדהמה ,דוקה תא ,ליבקמב ,םהב ץיר

 .גבד

 !רויג םג שי - התע

 רוחב קר 05/2-ב בלתשהל הלחה תירבעה
 -תמב תירבע יהוז ,םייתניב .הנשה לירפא שד
 איהש ( קטפח /!ס08) הפיחדבו ,"תיליע" תנוכ

 תרשפאמ םלוא ,החונ יתלבו תינושאר הסריג

 עצבל תלוכי אלל ךא ,הריבס המרב הדובע
 -ודכו ןוימ ,שופיח ומכ תומכחותמ תולועפ
 הסריג חותיפ לע התע םידבוע מביב .המ
 דוקב תירבעה בלושת ןהב ,רתוי תמדקתמ
 ,סוטול תמגוד ,םימושייה יחתפמ .ירוקמה
 ,תירבעל םהיתונכות תא בסהל םיניינועמה
 -רוקמה תונכותל הפשה תמאתהב םילפטמ

 !דחוימ עצבמ - ידיתעה ברקה סוטמ 11 1: הנמוה שולת
 19504 סקפ 295145 לט .6116 איית ,1166 דיית םיבועחמו ם'וענא דובכל

 .תולשמ ימד חי'של + (מייעמ ללוכ) חייש 61 לש דחוימ ריתמב .\ 15 11 יגטרטסאה היצלומיסה קחועמ תא יל חולשל אנ
 6.4.6. 1 6.6.4 (ב :סיטרכ יל שי .3/ג ב 5% ב :טקסיד לע

 קר אלו - ןמז הז תבכעתמ הדובעה ךא ,תוי

 תביבסל ,3 הסריג 1-2-3-ב םג .05/2-ב

 .האלמ תירבע ןיא ןיידע 5

 יללכל םאתהב הנכותב תבלושמ תירבעה
 תנוכתמב תיפרג הלעפהה תביבסב ,54/
 הדיחא תנוכתמה .קז656הז8ז00ה \|8הפ0ז

 -עהל ןתינ ךכיפל .תומרופטלפה לכל העובקו
 רגואה יזכרמ בשחמ לכמ עדימ ףולשלו ריב
 תנוכתמב בותכ הזש יאנתב ,תירבעב עדימ

 תרשפאתמ םיכסמה תלעפה .תיטרדנטסה

 תלעפה ךות ,םיציחה ישקמ וא רבכע י''ע
 -תהל ןתינ .ךסמה לע םינמוסמה ''םינצחל"

 רידגהלו ,תירבעב הרזע יכסמ הגוצתל םיא

 עדימה בתכי םהב ,תירבעב טלק תודש
 ןיידע שי .תוירבע תויתואבו ,לאמשל ןימימ
 .החונ תנוכתמב תילגנא בוליש םע תויעב

 05/2-ב התע רבכ בלושמה ירבעה ףסותב
 .תוירבע תויתוא ינפוג רפסמב הכימת שי
 -ירקנרפ יומד ,דחא טנופ רדגוה םייתניבשכ

 .לה

 תא שמשל ידכ השעמל החתופ 2

 בושחימה תביבסל תיסיסבה תכרעמה
 רשפאי הז ןקת .( 544) מבי לש תיטרדנטסה
 -שחמ תוכרעמ ןיב חונו ףוקש ,רישי רושיק
 וז הסיפת - השעמלו ,ןוגראב תונוש םיב
 םייוצמה םילכ תועצמאב התע רבכ תדבוע
 תכרעמל הרישי השיג םירשפאמה 05/2-ב
 תיימדה" לש םושיי תועצמאב ,תיזכרמה
 תינמז וב דובעל לוכי ישיאה בשחמה ."ףוסמ

 ימושיי םעו 005 תנכות םע ₪6 בשחמכ םג
 ימנידה רושיקה תולוכי לכ תרימש ךות ,2
 וב םיצרה םימושייה ןיב עדימה תרבעהו
 [ך .ליבקמב
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 ראורבב ראוי י ח
 םיבשחמו םישנא לש םיעוריאה תקלחמב םח ףרוח

 םינוח]ו םיבשחמ חחטבא ן"מא
 ד"ועו םייטפשמ םיצעוי עדימ יזכרמ ,החטבא ילהנמל לזב ןולמ 1

 ןויע םויו 11-ה יתנשה סנכה הדובע תונחת
 אית לזב ןולמ 1

 !. גאה לע לכה - תותר
 א"ת לזב ןולמ 41

 91 יוביג ינקחמ
 1991 ראורבפב 1 ןויע סולי בושחימה יזכרמ לש הפיצר תוליעפ חיטבהל ךיא את לזב ןולמ 1

 םייזכרמ םיווחוירסמכ 501. תו'רזם'קו - תטרקתמ הכיפרג -סדל 2 סריג טד 0 0
 סאד 0 לש ם'רחבו טימור תונורת' א תמדקתמ הקיפרגו תוירושיק ,סימושי א"ת ןוטלרק ןולמ 1

 םינותנ תרוקתו 6 למ'גיר יבשחמל סגד ח0 290 יב 501 תורושק
 דויצו תרושקת תונכות ,הרבעה תונכות לע לכה א"ת לזב ןולמ 1

 היפרגופימ /הידמיטלומ /ביכרא
 אית לזב ןולמ 1

 םלועב םירגאמל רשקתהל ךיא 06 0[ [א5
 ךנתלושמ עדימה לכ א"ת לזב ןולמ 1

 םימושי יללוחמ
 לארשיב סיללוחמה דעצמ א"ת לזב ןולמ 1

 עדימ תחמבאו תותשר לוהינ
 טדימשנייר סחנמ תייתנהב א"ת לזב ןולמ 1

 תותוער ןיב תרועקת
 תותשר רכתל ךיא דמלתו אוב א"ת לזב ןולמ 1

 וםיאלענ םיטרינ לקו וםויה דוע רועתה

 5 ןםיצועודע/נו וביוענא

 ןוויט הכרדהה זכרמ ףותישעב םיבשעחמו םישנא

 :אעונב ןויע םוי הנושארל םיכרוע

 ורטג'רל עו
 ליי רוי 01/21 1/1

 המלו ימל
 תודיחי ילהנמל דעוימ שדחה ןויעה סוי
 םיטקייורפ ילהנמו םינתינכות ,תוכרעמ יתתנמ בשחמ
 לדנמ !יז ןויעה סוי החנמ
 אא"ת ןוטלרק ןולמ .'ה סוי 991 <רמב א
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 םיבשחמה ןוריחמ

 32811 ןוריחמ
 לארשיב םיישיאה םיבשחמל

 <רפמה תמחלמ - 1991 ראוע שדוחל
 מייעמ םיללוכ אל ,םילקשב םיריחמ

 יאלמ רכמנ ןיידע .םיריחמב םיבר םייוניש ולח אל ראוני שדוחב

 םשודיח בצקו םיאלמ לוסיח לש העפות תרכינ סלוא ,הנשה ףוס

 םיטירפ .ףנעה לע םג העיפשמש ,המחלמה תובקעב הארנכ ,שבושמ

 תרצוי הרידס יתלב הקפסאו ,םילזוא תומלש תוכרעמו םימיוסמ

 יושע אוה ,ךשמיי הז בצמ םא .שקובמה תא גישהל ישוק םימעפל

 ונתוויד הילעש ,המגמה .דיתעב תמיוסמ םיריחמ תיילעל איבהל

 ,הלא סימיב תשממתמ ,"ןורכיזי יריחמל רשקב ,סדוקה ןויליגב

 .םידחא סיטירפ קר םייתניב ,'תונורכז" יריתמב הילע שיו

 1991 ראו ןוריחמ ₪

 םיישיא םיבשחמ

 ,בייק 640 ,םיננוכ ינש ,אד/10 ו/וחל בשחמ

 וג 0 מ יי .. ילאוד קורי ךסמ

 תיש 2-2 . ינועבצ 00 ךסמ , ליינכ 81/10 בשחמ

 ,ביימ 1.2 ןנוכ ,ביימ 1 סע ,הד 286/16-20 |/וח? בשחמ

 תי .. ביימ 40 קסיד ,ילאוד קורי ךסמ

 תייש 4000 .............. רפוס 64 ךסמו ,ביימ 1 סע ,ליינכ \1/286 בשחמ

 ,בייק 64 ןומטמ ללוכ ,ביימ 4 ללוכ 386/33 בשחמ

 חייש 11500 . .רפוס /0/ ךסמ ,ביימ 100 קסיד

 :םינוכדיעו תוחבשה

 (הדובע אלל ,ןורכז אלל ,םינקתומ םיביכרה לכ) סא תוחול

 (הנקתה אלל) חישק קסיד

 ה . רקב ללוכ ,ביימ 20 קסיד אד

 ו רקב אלל ,ביימ 60 קסיד גז

 ה 400% רקב אלל ,ביימ 80 קסיד גז

 ו 0 רקב אלל,ביימ 100 קסיד 6

 תייש 1100 . .ימינפ ,ביימ 40 דל וביג פייט

 הבחרה יסיטרכ

 ות כ יי בל יט ממ .. ללאירס סיטרכ

 תו .. יליבקמ טיטרכ

 חייש 100 קיטסיויג ללוכ קחשמ סיטרכ

 תוושקתו םימדומ

 תייש 0 ימינפ 1200 םדומ

 ו ימינפ 2800 סדומ

 חייש 1250 . תואיגש ןוקית סע ,ינוציח 2400 םדומ

 תייש 0 .... םיגויח תומישר ללוכ 56005 יטמוטוא ןגייח

 דובעל ךישממ התאשכ תוחיש ךל גישמ

 0 שיילס 9600 ,ימינפ סקפ סיטרכ

 ןמזו הצופת תומישר יפל ,בשחמהמ םיסקפ חלוש

 .. לודג ךסמל בשחמשמ ןרקמ/ףקשמ

 .- פטקםח/64 15* ואדיו טס

 תייש 2600-- 0

 ה )רכה

 סיטרכ + גצ

 :תוספדמ

 תייש 750 =. 580 שיילס 180 ,תוכיס עשת תיסיסב תספדמ

 תייש 950 ------- .₪050א שיילס 200 ,תוכיס עתש תיקסיע תספדמ

 חייש 1000-2000 | ......... שיילס 200 ,תוכיס עשת ,הבחר תיקסיע תפסדמ

 תייש 3480 5050 תוכיס 24 שאר ,תוכיא בתכ תיקסיע תספדמ

 חייש 3480 -----.. ₪550 הבחר םיעבצ ינש ,תיקסיע תספדמ

 200 .. (ליינכ) אד /286-ל אד-מ

 חייש 0 + 8018 (ליינכ) 47-286/12 חל אזדמ

 תייש 580 0 + ₪05 (לימכ) אד -286/16 וחלל ד-מ

 :יטמתמ דבעמ תפסות
 מייעמ + 350 0. תפסות (8087/10 שוחק דבעמ) אד-ל

 תוסחב קפוה ןוריחמה 2 תפסות (80287/12 וזהו דבעמ) 4ד-ל
 תלוביש תדבעמ מייעמ + 1400 תפסות 386 יבשחמל 80387/33 !/וחל דבעמ

 ןצוח דוהא תלהנהב :תונורכז תפסוה

 :לוביקב 51/5150 תונורכז

 .םיישיא םיבשחמל הפירטמו הנטק הדבעמ תייש 0 ... (וסיטרכב םיבבש 9 ,שיינ 80) ביימ 1

 295145 ילט ,ביבא-לת 64 רקסניפ ת"ש 1200 . בייק 640-ל 256-מ א"ב ןורכז תלדגה

 1991 ראורבפ 3%



 8 ד. קו
 8: סת 6 תמה תה קטו חד 71%מ ו וסת .61ח01 0 קו יתדקדמ

 1 יד = דסי 61 הא קו תז2נומ = דסי .61תו א 0128 = ה

 ,ןםציו ןזכמ . זרוק , ל.ה.צ .לטיגיד .תיריוא היועעת :וניתוחוקל ןיב
 דועו תונורחא חועידי .ןוינכטמה

 ןםנ רע
 ג. םםקאפש 8 5ס0א5 ןזפ מ"עב וינבו רנרב .א תרבח :ןאוביה

 03-6598464 .סקפ 653421 ,659789 .לט ,41003 איית 447 דיית ,66881 ,15 דלישטור ידש 4



 סססהוה |33
 ...יבור ק'ג דיגתש ינפל

 ו

 ורשכ רקיעב ,יאקירמאה קושב םיירלופופה םיבשחמה לש 80386 דבעמ םע .המצועו תוריהמל דלונ 00 3
 .תרושקת תותשרב (55₪עםה) | (...הזכש דבעמ לעב ןושארה בשחמה היה אוה) 33 וה? !אזמו

 הסדזופה לש הקוזחתהו יוביגה םע לארשיב קוושמ ץבַּב א א תשרב תרשכ שמשל ילאידיאה 1 אוה 3
 .בושחמו יקסע ו 1 'סמ הרבחה

 וישכעו ןאכ דיתעה יכ ה ,\
 .03-9245082 .סקפ ,03-9225921 :לט ,49511 הירא תירק ,3 לעפא ,הוקת חתפ הוקת התפ ,מ עב ₪ םיבשחמ קוו*ש ףשר :םיידעלב םיגיצנ

 'ב זכרמ ,םיבשחמ רואמ - דודשא .3 ,6 'גרו'ג ךלמה - םילשורי 03-5297488/5287102 | 62'גרו'ג ךלמז -  ביבא-לת

 ,193 לצרה ,םיבשחמ םלת - תובוחר . 4 ,15רפפמטש - ת"פ "04 ,98 'בנלא -

 ,9 םיחרפה ,קירטקלא ןאס - הירבט ..1 ,16 בולוקוס - הילצרה .12 ,16 םיקנבה - הפיח
 [6 569004 ,ןיעמה דיל ,רטויפמוק הנפדש - תרצנ ..- 2 ,ןורשה ןוינק - הינתנ ...3 (בורקב) טסופ ק'צב ןוינק -

 4 2 ,79 לצרה ,יטידרא - הירהנ .03-846573 | ,13 ןמציו רככ "רדרב" - ןולוח ...3 ,בגנה ןוינק - עבש ראב

 .-2 ,403 וקסר ןינב - תג תירק ...5 ,1 יקסנלימס ,ףשר -


